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Poprawka 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu 
z funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu 
z funduszy, jeżeli w okresie dziesięciu lat 
od płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie ustalonym 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam 
gdzie ma to zastosowanie:

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
funduszy, jeżeli w okresie dziesięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

Or. en
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Poprawka 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
zakończył się dany cykl życia i dokonano 
spisania ze stanu po amortyzacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dokonuje się 
zwrotu wkładu z funduszy, jeżeli w okresie 
pięciu lat od płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie ustalonym 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam 
gdzie ma to zastosowanie:

Or. es

Uzasadnienie

Niekiedy cykl życia, zwłaszcza w przypadku inwestycji w sprzęt do badań naukowych i 
rozwoju, jest krótszy niż pięć lat lub operacje ulegają zmianie. Dlatego uważamy, że należy 
wprowadzić wyjątek dotyczący takich sytuacji.

Poprawka 1107
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nastąpiła zmiana własności elementu 
infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu 
lub podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści; albo

(b) nastąpiła zmiana własności elementu 
infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu 
lub podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nastąpiło przeniesienie eksploatacji lub 
własności infrastruktury 
współfinansowanej z funduszy 
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strukturalnych na podmiot w ramach 
konkurencyjnej oferty zgodnej z prawem 
UE; albo

Or. en

Poprawka 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku oceny projektów 
o wartości przekraczającej 25 mln euro 
Komisja powinna dysponować wszystkimi 
wymaganymi informacjami, aby mogła 
stwierdzić, czy wkład finansowy 
z funduszy nie doprowadzi do znacznego 
spadku zatrudnienia w istniejących 
lokalizacjach w Unii Europejskiej w celu 
dopilnowania tego, by finansowanie ze 
środków unijnych nie przyczyniało się do 
przenoszenia produkcji wewnątrz Unii.

Or. de

Poprawka 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz operacji wspieranych z innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram inwestycyjnych, które nie są 
inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się 

2. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz operacji wspieranych z innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram inwestycyjnych, które nie są 
inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się 
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zwrotu wkładu z funduszu tylko wtedy, 
gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy państwa oraz jeżeli
zaprzestano działalności produkcyjnej lub 
ją relokowano w okresie ustalonym w tych 
przepisach.

zwrotu wkładu z funduszu tylko wtedy, 
gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy państwa oraz jeżeli 
zaprzestano działalności produkcyjnej lub 
ją relokowano w okresie dziesięciu lat.

Or. en

Poprawka 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 do 2 nie mają 
zastosowania do wkładów na rzecz 
instrumentów finansowych lub 
dokonywanych przez takie instrumenty 
lub na rzecz operacji, w przypadku których 
zaprzestano działalności produkcyjnej z 
powodu upadłości niezwiązanej z 
nieprzestrzeganiem prawa.

3. Przepisy ust. 1 do 2 nie mają 
zastosowania do operacji, w przypadku 
których zaprzestano działalności 
produkcyjnej z powodu upadłości 
niezwiązanej z nieprzestrzeganiem prawa.

Or. en

Poprawka 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
operacji polegających na nabywaniu 
ruchomości, które są spisywane ze stanu 
przez beneficjenta po zakończeniu ich 
cyklu życia i amortyzowane w księgach 



AM\903905PL.doc 7/183 PE491.056v01-00

PL

rachunkowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Or. es

Uzasadnienie

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Poprawka 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki państw członkowskich Obowiązki państw członkowskich i grupy 
państw członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wypełniają 1. Państwa członkowskie lub grupa 
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obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli
i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego obowiązki określone w 
przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy. 
Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego 
państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zarządzanie programami i ich kontrolę.

państw członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
wypełniają obowiązki w zakresie 
zarządzania, kontroli i audytu oraz 
przyjmują na siebie wynikające z tego 
obowiązki określone w przepisach w 
sprawie zarządzania dzielonego 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Zgodnie z 
zasadą zarządzania dzielonego państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zarządzanie programami i ich kontrolę.
Grupa państw członkowskich, które 
założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, jest odpowiedzialna za 
zarządzanie programem 
makroregionalnego funduszu rozwoju i 
jego kontrolę.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
systemy zarządzania i kontroli programów 
były ustanawiane zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz aby systemy te funkcjonowały 
skutecznie.

2. Państwa członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
dopilnowują, aby systemy zarządzania i 
kontroli programów były ustanawiane 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy oraz aby 
systemy te funkcjonowały skutecznie.

Or. sk



AM\903905PL.doc 9/183 PE491.056v01-00

PL

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1115
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania 
i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji 
współfinansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Państwa członkowskie składają 
sprawozdania z wyników takich badań 
Komisji na jej żądanie.

skreślony

Or. en

Poprawka 1116
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania 
i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji współfinansowanych 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Państwa członkowskie 
składają sprawozdania z wyników takich 
badań Komisji na jej żądanie.

3. Państwa członkowskie, zapewniając 
równą reprezentację obu stron – instytucji 
zarządzającej i reprezentatywnej 
organizacji beneficjenta –ustanawiają i 
wdrażają procedurę gwarantującą 
niezależne badanie i rozstrzyganie skarg 
dotyczących wyboru, wykonania, kontroli 
lub realizacji operacji współfinansowanych 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych i płatności związanych 
z tymi operacjami. Państwa członkowskie 
składają sprawozdania z wyników takich 
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badań i proponowanych rozwiązań
Komisji z myślą o utworzeniu portalu 
informacji instytucji zarządzających, 
beneficjentów i partnerów, o których 
mowa w art. 5.

Or. en

Poprawka 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania i 
rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji współfinansowanych 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Państwa członkowskie 
składają sprawozdania z wyników takich 
badań Komisji na jej żądanie.

3. Państwa członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
ustanawiają i wdrażają procedurę 
niezależnego badania i rozstrzygania skarg 
dotyczących wyboru lub realizacji operacji 
współfinansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Państwa członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
składają sprawozdania z wyników takich 
badań Komisji na jej żądanie.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez Komisję za 
pośrednictwem aktów wykonawczych. 
Akty wykonawcze, o których mowa, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim lub 
grupą państw członkowskich, które 
założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, a Komisją odbywają się z 
wykorzystaniem systemu elektronicznej w 
wymiany danych ustanowionego zgodnie z 
warunkami ustalonymi przez Komisję za 
pośrednictwem aktów wykonawczych. 
Akty wykonawcze, o których mowa, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1119
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego przez Komisję zgodnie z 
warunkami i zasadami określonymi przez 
Komisję za pomocą aktów wykonawczych. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego przez Komisję zgodnie z 
warunkami i zasadami określonymi przez 
Komisję za pomocą aktów wykonawczych. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3. W miarę możliwości dane 
przedstawia się w rozbiciu według płci.

Or. en
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Poprawka 1120
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest niedopuszczenie do mnożenia się organów i podmiotów, które dodatkowo 
zwiększyłyby stopień złożoności systemów zarządzania i kontroli. Chociaż istnieją inne 
decyzje Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, jesteśmy przekonani, że komisja REGI 
powinna jasno określić swój pogląd na temat procedury akredytacji.

Poprawka 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony
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Or. es

Poprawka 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego każdy podmiot 
odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę 
wydatków w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
jest akredytowany w drodze formalnej 
decyzji organu akredytującego na szczeblu 
ministerialnym.

1. Zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego każdy podmiot 
odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę 
wydatków w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
jest akredytowany w drodze formalnej 
decyzji organu akredytującego na szczeblu 
ministerialnym, o ile struktury 
administracyjne państw członkowskich 
wzbudziły dostateczne zaufanie Komisji 
w ostatnich okresach finansowania.

Or. de

Poprawka 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli istnieją wątpliwości powstałe 
w minionych okresach finansowania 
dotyczące wytrzymałości systemu 
administracyjnego państwa 
członkowskiego, Komisja przejmuje 
zadania organu akredytującego;

Or. de
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Poprawka 1125
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ akredytujący nadzoruje podmiot 
akredytowany i wycofuje akredytację w 
drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub 
więcej kryteriów akredytacji nie jest 
spełnione, chyba że podmiot ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez organ 
akredytujący w zależności od wagi 
problemu. Organ akredytujący 
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
podmiotu akredytowanego oraz o 
wszelkich decyzjach cofnięcia akredytacji.

4. Organ akredytujący nadzoruje podmiot 
akredytowany i wycofuje akredytację w 
drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub 
więcej kryteriów akredytacji nie jest 
spełnione, chyba że podmiot ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez organ 
akredytujący w zależności od wagi 
problemu. Organ akredytujący 
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
podmiotu akredytowanego oraz o 
wszelkich decyzjach cofnięcia akredytacji.
Państwo członkowskie może postanowić, 
że nie ustanowi oddzielnego organu 
akredytującego, lecz zapewni proces 
akredytacji w ramach istniejącego 
niezależnego organu audytowego.

Or. en

Poprawka 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
podmiot koordynujący, którego zadaniem 
jest kontaktowanie się z Komisją i 
dostarczanie jej informacji, propagowanie 
jednolitego stosowania przepisów UE, 
przygotowanie sprawozdania 
podsumowującego przedstawiającego 
ogólny przegląd wszystkich poświadczeń 

5. Państwo członkowskie lub grupa 
państw członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, może 
wyznaczyć podmiot koordynujący, którego 
zadaniem jest kontaktowanie się z Komisją 
i dostarczanie jej informacji, propagowanie 
jednolitego stosowania przepisów UE, 
przygotowanie sprawozdania 
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dotyczących zarządzania oraz opinii z 
audytu na poziomie krajowym, a także 
koordynacja wdrażania działań 
naprawczych w odniesieniu do 
niedociągnięć natury ogólnej.

podsumowującego przedstawiającego 
ogólny przegląd wszystkich poświadczeń 
dotyczących zarządzania oraz opinii z 
audytu na poziomie krajowym, a także 
koordynacja wdrażania działań 
naprawczych w odniesieniu do 
niedociągnięć natury ogólnej.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 64 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja publikuje co roku 
sprawozdanie dotyczące środków 
przedsięwziętych przez Komisję i państwa 
członkowskie w celu uproszczenia 
procedur (art. 4 ust. 10). Należy przy tym 
przestrzegać zasady proporcjonalności 
(art. 4 ust. 5).

Or. de

Poprawka 1128
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie dostępnych 
informacji, w tym na podstawie procedury 

1. Komisja, na podstawie dostępnych 
informacji, rocznego sprawozdania 
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akredytacji, rocznego oświadczenia 
dotyczącego zarządzania, rocznego 
sprawozdania z kontroli, rocznej opinii 
z audytu, rocznego sprawozdania 
z realizacji oraz na podstawie audytów 
przeprowadzonych przez organy krajowe 
i unijne, upewnia się, że państwa 
członkowskie ustanowiły systemy 
zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy oraz że systemy 
te funkcjonują skutecznie w okresie 
realizacji programów.

z kontroli, rocznej opinii z audytu, 
rocznego sprawozdania z realizacji oraz na 
podstawie audytów przeprowadzonych 
przez organy krajowe i unijne, upewnia się, 
że państwa członkowskie ustanowiły 
systemy zarządzania i kontroli zgodne 
z niniejszym rozporządzeniem i przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz że systemy te funkcjonują skutecznie 
w okresie realizacji programów.

Or. de

Poprawka 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie dostępnych 
informacji, w tym na podstawie procedury 
akredytacji, rocznego oświadczenia 
dotyczącego zarządzania, rocznego 
sprawozdania z kontroli, rocznej opinii z 
audytu, rocznego sprawozdania z realizacji 
oraz na podstawie audytów 
przeprowadzonych przez organy krajowe i 
unijne, upewnia się, że państwa 
członkowskie ustanowiły systemy 
zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy oraz że systemy 
te funkcjonują skutecznie w okresie 
realizacji programów.

1. Komisja, na podstawie dostępnych 
informacji, w tym na podstawie procedury 
akredytacji, rocznego oświadczenia 
dotyczącego zarządzania, rocznego 
sprawozdania z kontroli, rocznej opinii z 
audytu, rocznego sprawozdania z realizacji 
oraz na podstawie audytów 
przeprowadzonych przez organy krajowe i 
unijne, upewnia się, że państwa 
członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
ustanowiły systemy zarządzania i kontroli 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy oraz że systemy te funkcjonują 
skutecznie w okresie realizacji programów.

Or. sk



AM\903905PL.doc 17/183 PE491.056v01-00

PL

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele Komisji mogą 
przeprowadzać audyty lub kontrole na 
miejscu za wcześniejszym 
powiadomieniem. Zakres takich audytów 
lub kontroli może obejmować w 
szczególności weryfikację skuteczności 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli w ramach programu lub jego 
części oraz ocenę należytego zarządzania 
finansami w odniesieniu do operacji lub 
programów. W audytach takich mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego.

Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele Komisji mogą 
przeprowadzać audyty lub kontrole na 
miejscu za powiadomieniem z 
wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu dni 
roboczych, z wyjątkiem sytuacji pilnych. 
Zakres takich audytów lub kontroli może 
obejmować w szczególności weryfikację 
skuteczności funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli w ramach programu 
lub jego części oraz ocenę należytego 
zarządzania finansami w odniesieniu do 
operacji lub programów. W audytach 
takich mogą uczestniczyć urzędnicy lub 
upoważnieni przedstawiciele państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza ustaloną praktykę stosowaną w bieżącym okresie 
programowania (art. 72 rozporządzenia 1083/2006).

Poprawka 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele Komisji mogą 
przeprowadzać audyty lub kontrole na 
miejscu za wcześniejszym 
powiadomieniem. Zakres takich audytów 
lub kontroli może obejmować w 
szczególności weryfikację skuteczności 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli w ramach programu lub jego 
części oraz ocenę należytego zarządzania 
finansami w odniesieniu do operacji lub 
programów. W audytach takich mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego.

Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele 
Komisji mogą przeprowadzać audyty lub 
kontrole na miejscu za wcześniejszym 
powiadomieniem. Zakres takich audytów 
lub kontroli może obejmować w 
szczególności weryfikację skuteczności 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli w ramach programu lub jego 
części oraz ocenę należytego zarządzania 
finansami w odniesieniu do operacji lub 
programów. W audytach takich mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego 
lub grup państw członkowskich, które 
założyły makroregionalne fundusze 
rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urzędnicy Komisji lub jej upoważnieni 
przedstawiciele, należycie umocowani do 
przeprowadzania audytów na miejscu, 
mają dostęp do wszystkich zapisów, 
dokumentów i metadanych, niezależnie od 

Urzędnicy Komisji lub jej upoważnieni 
przedstawiciele, należycie umocowani do 
przeprowadzania audytów na miejscu, 
mają dostęp do wszystkich zapisów, 
dokumentów i metadanych, niezależnie od 
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formy, w jakiej są one przechowywane, 
odnoszących się do operacji wspieranych z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych lub do systemów 
zarządzania i kontroli. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji na jej 
żądanie kopie takich zapisów, dokumentów 
i metadanych.

formy, w jakiej są one przechowywane, 
odnoszących się do operacji wspieranych z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych lub do systemów 
zarządzania i kontroli. Państwa 
członkowskie lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju,
przekazują Komisji na jej żądanie kopie 
takich zapisów, dokumentów i 
metadanych.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zażądać od państwa 
członkowskiego, aby podjęło działania 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania jego systemów 
zarządzania i kontroli lub prawidłowości 
wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

3. Komisja może zażądać od państwa 
członkowskiego lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, aby 
podjęły działania niezbędne do 
zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
ich systemów zarządzania i kontroli lub 
prawidłowości wydatków zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.
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Poprawka 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego, aby 
przeanalizowało skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą wyboru lub realizacji 
operacji współfinansowanych z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych bądź funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli.

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego lub grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, aby 
przeanalizowały skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą wyboru lub realizacji 
operacji współfinansowanych z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych bądź funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1135
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 65 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Audyty i kontrole prowadzone są 
zgodne z zasadą „tylko jeden raz” 
określoną w programie Small Business 
Act i muszą być proporcjonalne do ilości 
pomocy państwa przydzielonej do danej 
operacji i wiążącego się z nią stopnia 
ryzyka. Przepisy wykonawcze określa 
Komitet Koordynujący Fundusze, o 
którym mowa w art. 143.

Or. en
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Poprawka 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązania budżetowe Unii w 
odniesieniu do każdego programu są 
realizowane w ratach rocznych dla każdego 
funduszu w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja 
Komisji w sprawie przyjęcia programu 
stanowi decyzję w sprawie finansowania w 
rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego, a po jej notyfikacji 
zainteresowanemu państwu
członkowskiemu – zobowiązanie prawne w 
rozumieniu tego rozporządzenia.

Zobowiązania budżetowe Unii w 
odniesieniu do każdego programu lub 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju są realizowane w ratach rocznych 
dla każdego funduszu w okresie od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia 
programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju
stanowi decyzję w sprawie finansowania w 
rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego, a po jej notyfikacji 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu lub zainteresowanej 
grupie państw członkowskich, które 
założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju – zobowiązanie prawne w 
rozumieniu tego rozporządzenia.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1137
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie 
zobowiązania budżetowe następują po 

skreślony
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decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

Or. de

Poprawka 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie i 
rezerwy na rzecz wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności zobowiązania 
budżetowe następują po decyzji Komisji 
zatwierdzającej zmianę programu.

skreślony

Or. es

Poprawka 1139
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie 
zobowiązania budżetowe następują po 
decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

skreślony

Or. en

Poprawka 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie, 
zobowiązania budżetowe następują po 
decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie, 
zobowiązania budżetowe następują po 
decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1141
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 66 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy rozdziałów I i II w żaden sposób 
nie ograniczają możliwości pełnej 
terminowej płatności kwot pomocy 
należnych beneficjentowi ani nie 
wpływają negatywnie na jego interesy 
ekonomiczne i finansowe związane z 
pomyślnym ukończeniem projektu.

Or. en

Poprawka 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności dokonuje się w formie 2. Płatności dokonuje się w formie 
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płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych, płatności salda rocznego, w 
stosownych przypadkach, oraz płatności 
salda końcowego.

płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych oraz płatności salda 
końcowego.

Or. fr

Poprawka 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności dokonuje się w formie 
płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych, płatności salda rocznego, w 
stosownych przypadkach, oraz płatności 
salda końcowego.

2. Płatności dokonuje się w formie 
płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych oraz płatności salda 
końcowego.

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się, że roczne rozliczanie rachunków może przyczynić się do zwiększenia obciążeń 
administracyjnych instytucji zarządzających.

Poprawka 1144
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 67 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od beneficjentów nie można wymagać 
wpłaty zaliczki na poczet funduszy 
publicznych – państwa członkowskie 
muszą w sposób terminowy zapewnić 
finansowanie operacji oraz płatności 
okresowe przed rozpoczęciem wstępnego 
etapu i etapów następnych w celu 
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uniknięcia niepożądanej przerwy w 
realizacji operacji.

Or. en

Poprawka 1145
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 67 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Opóźnienia w płatnościach na rzecz 
beneficjentów, spowodowane 
niedotrzymaniem terminów określonych w 
dokumentach lub opóźnieniem w 
przetwarzaniu płatności podlegają 
wypłacie odsetek za zwłokę zgodnie z 
prawem UE dotyczącym warunków 
płatności.

Or. en

Poprawka 1146
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 67 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Uznani beneficjenci, reprezentatywne 
organizacje pośredniczące, które mogą 
zapewnić gwarancje pozabankowe, 
podmioty, które podjęły już działanie 
dzięki funduszom publicznym, nie muszą 
przedstawiać gwarancji bankowej. W 
każdym przypadku instytucje zarządzające 
powinny ograniczyć korzystanie z 
gwarancji bankowych na rzecz innych 
form gwarancji. Struktury ustanowione w 
celu rozstrzygania sporów, o których 
mowa w art. 63 ust. 3, są uprawnione do 
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rozpatrywania skarg w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 71 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty określone w programach 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie, prognozach wydatków, 
zestawieniach wydatków, wnioskach o 
płatność, rocznych sprawozdaniach 
finansowych oraz wydatkach 
wymienionych w rocznych i końcowych 
sprawozdaniach z realizacji są 
denominowane w euro.

Kwoty określone w programach 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie lub programach 
makroregionalnych funduszy rozwoju, 
przedstawionych przez grupy państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalne fundusze rozwoju, 
prognozach wydatków, zestawieniach 
wydatków, wnioskach o płatność, rocznych 
sprawozdaniach finansowych oraz 
wydatkach wymienionych w rocznych i 
końcowych sprawozdaniach z realizacji są 
denominowane w euro.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 71a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a
Ogólna zasada dotycząca korzystania z 
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płatności zaliczkowych
Płatności zaliczkowe są wykorzystywane 
wyłącznie do dokonywania płatności na 
rzecz beneficjentów podczas realizacji 
programu. Są bezzwłocznie udostępniane 
właściwemu podmiotowi w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że art. 72 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów przewiduje ogólną zasadę wyłącznie w przypadku wstępnych płatności 
zaliczkowych. Poprawka ma na celu wprowadzanie zasady ogólnej jako zasady wspólnej dla 
wszystkich płatności zaliczkowych w ramach wszystkich funduszy objętych rozporządzeniem w 
sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie 
przyjęcia programu kwota wstępnych 
płatności zaliczkowych dla całego okresu 
programowania jest wypłacana przez 
Komisję. Kwota wstępnych płatności 
zaliczkowych jest wypłacana w ratach 
zgodnie z potrzebami budżetowymi. Raty 
są określane w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.

1. Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie 
przyjęcia programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju
kwota wstępnych płatności zaliczkowych 
dla całego okresu programowania jest 
wypłacana przez Komisję. Kwota 
wstępnych płatności zaliczkowych jest 
wypłacana w ratach zgodnie z potrzebami 
budżetowymi. Raty są określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.
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Poprawka 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności zaliczkowe są wykorzystywane 
wyłącznie do dokonywania płatności na 
rzecz beneficjentów podczas realizacji 
programu. Są bezzwłocznie udostępniane 
właściwemu podmiotowi w tym celu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że art. 72 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów przewiduje ogólną zasadę wyłącznie w przypadku wstępnych płatności 
zaliczkowych. Poprawka ma na celu wprowadzanie zasady ogólnej jako zasady wspólnej dla 
wszystkich płatności zaliczkowych w ramach wszystkich funduszy objętych rozporządzeniem w 
sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności zaliczkowe są 
wykorzystywane wyłącznie do 
dokonywania płatności na rzecz 
beneficjentów podczas realizacji programu. 
Są bezzwłocznie udostępniane właściwemu 
podmiotowi w tym celu.

2. Płatności zaliczkowe są 
wykorzystywane wyłącznie do 
dokonywania płatności na rzecz 
beneficjentów podczas realizacji programu
lub programu makroregionalnego 
funduszu rozwoju. Są bezzwłocznie 
udostępniane właściwemu podmiotowi w 
tym celu.

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1152
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 72 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Beneficjenci mogą postanowić o 
wykonaniu operacji związanej z realizacją 
programu dopiero po otrzymaniu 
płatności zaliczkowej lub po zobowiązaniu 
się instytucji zarządzającej do 
dotrzymania konkretnego terminu 
płatności.

Or. en

Poprawka 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 73 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota wypłacona w ramach wstępnych 
płatności zaliczkowych zostaje całkowicie 
rozliczona na rachunkach Komisji 
najpóźniej w momencie zamknięcia 
programu operacyjnego.

Kwota wypłacona w ramach wstępnych 
płatności zaliczkowych zostaje całkowicie 
rozliczona na rachunkach Komisji 
najpóźniej w momencie zamknięcia 
programu operacyjnego lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.
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Poprawka 1154
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu 
miesięcy, jeżeli:

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający sześciu 
miesięcy, jeżeli:

Or. en

Poprawka 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu 
miesięcy, jeżeli:

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający sześciu 
miesięcy, jeżeli:

Or. en

Poprawka 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu 
miesięcy, jeżeli:

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający sześciu 
miesięcy, jeżeli:

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się, że okres 9 miesięcy, na który może zostać wstrzymany termin płatności dla 
wniosku o płatność okresową, jest zbyt długi.

Poprawka 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający 
może ograniczyć wstrzymanie do części 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, 
której dotyczą elementy, o których mowa 
w ust. 1. Delegowany urzędnik 
zatwierdzający niezwłocznie informuje 
państwo członkowskie i instytucję 
zarządzającą o przyczynach wstrzymania i 
wzywa ich do zaradzenia sytuacji. 
Wstrzymanie jest znoszone przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający 
może ograniczyć wstrzymanie do części 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, 
której dotyczą elementy, o których mowa 
w ust. 1. Delegowany urzędnik 
zatwierdzający niezwłocznie informuje 
państwo członkowskie lub grupę państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, i 
instytucję zarządzającą o przyczynach 
wstrzymania i wzywa ich do zaradzenia 
sytuacji. Wstrzymanie jest znoszone przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1158
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

1. Do dnia 30 czerwca roku następującego 
po zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

Or. de

Poprawka 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie lub grupa państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
przedkłada Komisji następujące 
dokumenty i informacje zgodnie z art. 56 
rozporządzenia finansowego:

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1160
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

1. Do dnia 1 marca roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie terminu analogicznie do opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie „reguł 
finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii” (2010/0395 (COD)) z dnia 
26.10.2011 r.

Poprawka 1161
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

1. Do dnia 30 czerwca roku następującego 
po zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:
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Or. de

Poprawka 1162
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

1. Do dnia 30 czerwca roku następującego 
po zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z art. 56 rozporządzenia 
finansowego:

Or. de

Uzasadnienie

Należy wydłużyć termin przedkładania rocznego rozliczenia rachunków. Przedłożenie 
poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za każdym razem do 1 lutego roku 
następującego po zakończeniu roku obrotowego wiąże się z dużym obciążeniem 
administracyjnym i znaczną presją czasową, które odczuwają wszystkie zaangażowane 
podmioty, a zwłaszcza gminy realizujące projekty.

Poprawka 1163
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poświadczone roczne sprawozdania 
finansowe odpowiednich podmiotów 
akredytowanych zgodnie z art. 64;

skreślona

Or. de
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Poprawka 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poświadczone roczne sprawozdania 
finansowe odpowiednich podmiotów 
akredytowanych zgodnie z art. 64;

skreślona

Or. es

Poprawka 1165
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opinię z audytu przeprowadzonego 
przez wyznaczony niezależny organ 
audytowy w sprawie poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania, 
w tym kompletności, rzetelności 
i prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także w sprawie legalności 
i prawidłowości transakcji oraz 
przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami; do opinii 
dołączone jest sprawozdanie 
przedstawiające wyniki audytów 
przeprowadzonych w odniesieniu do roku 
obrotowego objętego opinią.

skreślona

Or. de
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Poprawka 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek Komisji państwo 
członkowskie udostępnia Komisji dalsze 
informacje. Jeśli państwo członkowskie nie 
dostarczy żądanych informacji w 
określonym przez Komisję terminie, 
Komisja może podjąć decyzję w sprawie 
rozliczenia rachunków w oparciu o 
posiadane informacje.

2. Na wniosek Komisji państwo 
członkowskie lub grupa państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
udostępnia Komisji dalsze informacje. Jeśli 
państwo członkowskie lub grupa państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
dostarczy żądanych informacji w 
określonym przez Komisję terminie, 
Komisja może podjąć decyzję w sprawie 
rozliczenia rachunków w oparciu o 
posiadane informacje.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia [15 lutego] roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
sprawozdanie podsumowujące zgodnie z 
art. 56 ust. 5 akapit ostatni rozporządzenia 
finansowego.

3. Do dnia [15 lutego] roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
państwo członkowskie lub grupa państw 
członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
przedkłada Komisji sprawozdanie 
podsumowujące zgodnie z art. 56 ust. 5 
akapit ostatni rozporządzenia finansowego.
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Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Rozliczenie rachunków
1. Do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego Komisja podejmuje 
decyzję, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w sprawie 
rozliczenia rachunków właściwych 
podmiotów akredytowanych na podstawie 
art. 64 w odniesieniu do każdego 
programu. Decyzja w sprawie rozliczenia 
rachunków dotyczy kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
rocznych sprawozdań finansowych i nie 
narusza ewentualnych późniejszych 
korekt finansowych.
2. Procedury rocznego rozliczania 
rachunków ustanawia się w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. es

Uzasadnienie

Proponujemy usunięcie tego artykułu, ponieważ ze względu na złożoność, jaka wiąże się z 
jego wdrażaniem w okresie programowania, w którym ulepszenia powinny koncentrować się 
na ocenie wyników, jego stosowanie utrudnia uproszczenie propagowane przez Komisję.
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Poprawka 1169
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Rozliczenie rachunków
1. Do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego Komisja podejmuje 
decyzję, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w sprawie 
rozliczenia rachunków właściwych 
podmiotów akredytowanych na podstawie 
art. 64 w odniesieniu do każdego 
programu. Decyzja w sprawie rozliczenia 
rachunków dotyczy kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
rocznych sprawozdań finansowych i nie 
narusza ewentualnych późniejszych 
korekt finansowych.
2. Procedury rocznego rozliczania 
rachunków ustanawia się w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. de

Poprawka 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Rozliczenie rachunków
1. Do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu okresu 
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sprawozdawczego Komisja podejmuje 
decyzję, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w sprawie 
rozliczenia rachunków właściwych 
podmiotów akredytowanych na podstawie 
art. 64 w odniesieniu do każdego 
programu. Decyzja w sprawie rozliczenia 
rachunków dotyczy kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
rocznych sprawozdań finansowych i nie 
narusza ewentualnych późniejszych 
korekt finansowych.
2. Procedury rocznego rozliczania 
rachunków ustanawia się w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. es

Poprawka 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
Komisja podejmuje decyzję, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy, w sprawie rozliczenia 
rachunków właściwych podmiotów 
akredytowanych na podstawie art. 64 w 
odniesieniu do każdego programu. Decyzja 
w sprawie rozliczenia rachunków dotyczy 
kompletności, dokładności i prawdziwości 
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych i nie narusza ewentualnych 
późniejszych korekt finansowych.

1. Do dnia 30 kwietnia roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
Komisja podejmuje decyzję, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy, w sprawie rozliczenia 
rachunków właściwych podmiotów 
akredytowanych na podstawie art. 64 w 
odniesieniu do każdego programu lub 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju. Decyzja w sprawie rozliczenia 
rachunków dotyczy kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
rocznych sprawozdań finansowych i nie 
narusza ewentualnych późniejszych korekt 
finansowych.

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 
niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju w 
celu wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 
niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1173
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) naruszenie miało lub mogło mieć 
wpływ na wybór przez organ 
odpowiedzialny danej operacji do wsparcia 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 

(a) naruszenie miało wpływ na wybór 
przez organ odpowiedzialny danej operacji 
do wsparcia z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;
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ram strategicznych;

Or. en

Poprawka 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) istnieje ryzyko, że naruszenie to miało 
lub mogło mieć wpływ na kwotę 
wydatków zadeklarowanych do zwrotu z 
budżetu Unii.

(b) naruszenie to miało wpływ na kwotę 
wydatków zadeklarowanych do zwrotu z 
budżetu Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, aby Komisja dokonywała korekty finansowej w przypadku 
stwierdzenia, że naruszenie miało rzeczywisty wpływ na kwotę zadeklarowanych wydatków.

Poprawka 1175
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) istnieje ryzyko, że naruszenie to miało 
lub mogło mieć wpływ na kwotę 
wydatków zadeklarowanych do zwrotu z 
budżetu Unii.

(b) istnieje ryzyko, że naruszenie to miało 
wpływ na kwotę wydatków 
zadeklarowanych do zwrotu z budżetu 
Unii.

Or. en
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Poprawka 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja uwzględnia naturę i wagę 
naruszenia obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych oraz jego wpływ 
finansowy na budżet Unii.

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja uwzględnia naturę i wagę 
naruszenia obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych oraz jego wpływ 
finansowy na budżet Unii. O swojej decyzji 
Komisja terminowo informuje Parlament 
Europejski.

Or. en

Poprawka 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 77 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli państwo członkowskie znajdujące 
się w trudnej sytuacji finansowej spełnia 
warunki określone w art. 22 ust. 1, 
Komisja powinna po otrzymaniu wniosku 
zainicjować odrębny program 
z zarządzaniem scentralizowanym zgodnie 
z art. 54a rozporządzenia nr 1605/2002, 
aby zgromadzić niewykorzystane i/lub 
odzyskane środki oraz dochody z odsetek 
lub nienależne fundusze danego państwa 
członkowskiego i wykorzystać je do jak 
najskuteczniejszego wspierania wzrostu 
i wyników gospodarczych, zwłaszcza 
w przypadku projektów 
infrastrukturalnych służących 
gospodarce;

Or. de
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Poprawka 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie programy podlegają 
procedurze umorzenia zobowiązań 
określonej na podstawie tego, że kwoty 
związane z zobowiązaniem, które nie są 
objęte płatnością zaliczkową lub 
wnioskiem o płatność w określonym 
okresie, zostają umorzone.

1. Wszystkie programy lub programy 
makroregionalnych funduszy rozwoju 
podlegają procedurze umorzenia 
zobowiązań określonej na podstawie tego, 
że kwoty związane z zobowiązaniem, które 
nie są objęte płatnością zaliczkową lub 
wnioskiem o płatność w określonym 
okresie, zostają umorzone.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zobowiązania odnoszące się do 
ostatniego roku tego okresu zostaną 
umorzone zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do zamknięcia programów.

2. Zobowiązania odnoszące się do 
ostatniego roku tego okresu zostaną 
umorzone zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do zamknięcia programów
lub programów makroregionalnych 
funduszy rozwoju.

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 78 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ta część zobowiązań, która w dalszym 
ciągu pozostaje otwarta, zostaje umorzona, 
jeżeli dokumenty wymagane do 
zamknięcia nie zostały przedłożone 
Komisji w terminach ustanowionych w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

4. Ta część zobowiązań, która w dalszym 
ciągu pozostaje otwarta, zostaje umorzona, 
jeżeli dokumenty wymagane do 
zamknięcia programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju nie 
zostały przedłożone Komisji w terminach 
ustanowionych w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 79 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) działania siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację całości lub części 
programu. Władze krajowe powołujące się 
na działanie siły wyższej wykazują jej 
bezpośrednie skutki dla realizacji całości 
lub części programu.

(b) działania siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację całości lub części 
programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju. 
Władze krajowe lub władze grupy państw 
członkowskich, które założyły
makroregionalny fundusz rozwoju,
powołujące się na działanie siły wyższej, 
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wykazują jej bezpośrednie skutki dla 
realizacji całości lub części programu lub 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja informuje państwo 
członkowskie i instytucję zarządzającą w 
odpowiednim terminie o każdorazowym 
wystąpieniu ryzyka zastosowania 
procedury umorzenia zobowiązań na 
podstawie art. 78.

1. Komisja informuje państwo 
członkowskie lub grupę państw 
członkowskich, które założyły
makroregionalny fundusz rozwoju, i 
instytucję zarządzającą w odpowiednim 
terminie o każdorazowym wystąpieniu 
ryzyka zastosowania procedury umorzenia 
zobowiązań na podstawie art. 78.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja informuje państwo 2. Komisja informuje państwo 
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członkowskie i instytucję zarządzającą o 
kwocie umorzenia wynikającej z 
informacji, którymi dysponuje na dzień 31 
stycznia.

członkowskie lub grupę państw 
członkowskich, które założyły
makroregionalny fundusz rozwoju, i 
instytucję zarządzającą o kwocie 
umorzenia wynikającej z informacji, 
którymi dysponuje na dzień 31 stycznia.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ma dwa miesiące 
na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać 
umorzona, lub przedstawienie swoich 
uwag.

3. Państwo członkowskie lub grupa 
państw członkowskich, które założyły
makroregionalny fundusz rozwoju, ma 
dwa miesiące na zaakceptowanie kwoty, 
która ma zostać umorzona, lub 
przedstawienie swoich uwag.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca państwo 4. Do dnia 30 czerwca państwo 
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członkowskie przedkłada Komisji 
zmieniony plan finansowania 
uwzględniający w danym roku 
budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia 
w odniesieniu do jednego lub kilku 
priorytetów programu. W przypadku braku 
takiego zgłoszenia Komisja dokonuje 
zmiany planu finansowania poprzez 
zmniejszenie wkładu z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 
danym roku budżetowym. Zmniejszenie to 
jest alokowane proporcjonalnie do każdego 
priorytetu.

członkowskie lub grupa państw 
członkowskich, które założyły
makroregionalny fundusz rozwoju,
przedkłada Komisji zmieniony plan 
finansowania uwzględniający w danym 
roku budżetowym zmniejszoną kwotę 
wsparcia w odniesieniu do jednego lub 
kilku priorytetów programu lub programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju. W 
przypadku braku takiego zgłoszenia 
Komisja dokonuje zmiany planu 
finansowania poprzez zmniejszenie wkładu 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w danym roku 
budżetowym. Zmniejszenie to jest 
alokowane proporcjonalnie do każdego 
priorytetu.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku państw członkowskich 
mających trudności finansowe, które 
spełniają kryteria art. 22 ust. 1, 
zredukowane środki inwestowane są 
w ramach programu zarządzanego przez 
Komisję zgodnie z art. 54a rozporządzenia 
(WE, Euroatom) nr 1605/2002, 
zainicjowanego na mocy aktu 
wykonawczego, którego priorytetem jest 
jak najskuteczniejsze wspieranie wzrostu 
i gospodarki, a zwłaszcza projektów 
infrastrukturalnych służących 
gospodarce, aby uniknąć dalszych strat 
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gospodarczych w regionach;

Or. de

Poprawka 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 80 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, zmienia decyzję w 
sprawie przyjęcia programu nie później niż 
dnia 30 września.

5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, zmienia decyzję w 
sprawie przyjęcia programu lub programu
makroregionalnego funduszu rozwoju, nie 
później niż dnia 30 września.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 81 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wnoszą wkład w opracowywanie 
i realizację działań Unii prowadzących do 
wzmocnienia jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 174 
Traktatu.

Fundusze i wspierane w ramach nich 
działania wnoszą wkład w opracowywanie 
i realizację działań Unii prowadzących do 
wzmocnienia jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 174 
Traktatu.

Or. fr
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Poprawka 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierane w ramach funduszy
przyczyniają się do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Działania wspierane w ramach funduszy 
przyczyniają się też w sposób 
zrównoważony do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Or. fr

Poprawka 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 81 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „Współpraca makroregionalna” 
grupy państw członkowskich, które 
założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, wspierana przez wszystkie 
fundusze.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
dwie kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

Or. de

Poprawka 1192
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) regiony słabiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% 
średniego PKB UE-27;

(a) regiony słabiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% 
średniego PKB UE-27 oraz regiony 
najbardziej oddalone;

Or. pt

Uzasadnienie

Ponieważ w wielu punktach rozporządzenia regiony najbardziej oddalone są porównywalne 
do regionów słabiej rozwiniętych, to samo należy uczynić w tym ustępie artykułu.

Poprawka 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 

skreślona
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między 75% a 90% średniej PKB UE-27;

Or. de

Poprawka 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) regiony lepiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest wyższy niż 90% 
średniej PKB UE-27.

(c) regiony lepiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest wyższy niż 75% 
średniej PKB UE-27.

Or. de

Poprawka 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 
2006 r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 
w tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z dwóch
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 
2006 r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 
w tym samym okresie odniesienia.

Or. de

Poprawka 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za ostatni 
dostępny trzyletni okres, do średniej PKB 
UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

Or. en

Poprawka 1197
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
najnowszych dostępnych danych 
liczbowych Unii, do średniej PKB UE-27 
w tym samym okresie odniesienia.

Or. es

Uzasadnienie

Dane ekonomiczne stosowane do podziału regionów na trzy kategorie powinny być 
informacjami najnowszymi z dostępnych, aby wiernie odzwierciedlać realną sytuację 
regionów i skutki kryzysu. Dlatego też należy przewidzieć klauzulę dostosowawczą, która 
pozwoli na zmianę kategorii regionów w danym okresie w oparciu o istotne zmiany ich 
sytuacji.
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Poprawka 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
dostępnych danych liczbowych Unii z 
ostatnich trzech lat, do średniej PKB UE-
27 w tym samym okresie odniesienia.

Or. es

Poprawka 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Następnie przeprowadzona zostanie 
ponowna ocena wykazu regionów 
spełniających kryteria poszczególnych 
wymienionych kategorii w celu 
uwzględnienia spadku średniego PKB na 
mieszkańca w tych regionach w związku z 
kryzysem gospodarczym i finansowym.
Regiony, w których ujemny wpływ recesji 
na średni PKB na mieszkańca będzie 
największy, skorzystają z dodatkowego 
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funduszu dostosowanego do ich nowej 
sytuacji.

Or. fr

Poprawka 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Słabiej rozwinięte regiony, których PKB 
dłużej niż przez dwa okresy finansowania 
utrzymywał się na poziomie pomiędzy 70 
a 75% przeciętnego PKB Unii i które nie 
były w stanie poprawić swojej sytuacji 
gospodarczej, społecznej i ekologicznej 
mimo najwyższego stopnia wsparcia, 
w kolejnym okresie przenoszone są do 
kategorii o wyższym stopniu 
współfinansowania ze środków 
krajowych;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 33 rezolucji z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania Komisji 
w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2012 r., w której 
Parlament Europejski „wzywa do ograniczenia okresów finansowania dla regionów, którym 
po kilku okresach programowania, pomimo otrzymania maksymalnego wsparcia 
finansowego, nie udaje się osiągnąć postępów zmierzających do znaczącej poprawy sytuacji 
gospodarczej, społecznej i ekologicznej”.

Poprawka 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za ostatni 
trzyletni okres, wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Or. en

Poprawka 1202
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
najnowszych dostępnych danych 
liczbowych Unii, wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy stosować najnowsze dostępne dane ekonomiczne, aby wiernie odzwierciedlić realną 
sytuację regionów i skutki kryzysu.

Poprawka 1203
Eleni Theocharous
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia, a także 
małym wyspiarskim państwom 
członkowskim, które nie posiadają stałych 
połączeń z lądem stałym w Europie i 
których liczba ludności jest niższa niż 2 
mln.

Or. en

Uzasadnienie

Małe państwa wyspiarskie, które muszą mierzyć się z poważnymi ograniczeniami 
wynikającymi z ich oddalenia i wyspiarskiego charakteru i które nie mają wsparcia ze strony 
terytorium państwowego na lądzie stałym muszą w pełni, a nie przejściowo, kwalifikować się 
do wsparcia z Funduszu Spójności. Terytorialna specyfika małych państw wyspiarskich 
została uznana w przepisach art. 174 Traktatu i odnoszącej się do nich deklaracji 33. Malta i 
Cypr zostały również uznane przez ONZ za „małe państwa wyspiarskie”. Do zdefiniowania 
małego państwa wyspiarskiego można by również zastosować czynnik wielkości (np. 
maksymalną liczbę ludności).

Poprawka 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
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nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

nabywczej i obliczany na podstawie 
dostępnych danych liczbowych Unii z 
ostatnich trzech lat, wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Or. es

Poprawka 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2010 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Or. fr

Poprawka 1206
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które kwalifikują 
się do finansowania z Funduszu 
Spójności w 2013 r., lecz których 
nominalny DNB na jednego mieszkańca, 
obliczony zgodnie z akapitem pierwszym, 
przekracza 90% średniego DNB na 
mieszkańca UE-27, otrzymują wsparcie z 

skreślony
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Funduszu Spójności przejściowo i na 
szczególnych zasadach.

Or. en

Poprawka 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, 
w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z trzech
kategorii regionów, o których mowa 
w ust. 2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa 
w ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, 
w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z dwóch
kategorii regionów, o których mowa 
w ust. 2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa 
w ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Or. de

Poprawka 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
kwalifikowalności regionów 
zaklasyfikowanych do poszczególnych 
kategorii, o których mowa w ust. 2. 
Regiony, w których z powodu recesji PKB 
na mieszkańca obniżył się o co najmniej 
5% pomiędzy określonym powyżej okresie 
odniesienia a okresem 2010–2012, 
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skorzystają z finansowania 
uzupełniającego odpowiadającego ich 
nowej sytuacji.

Or. en

Poprawka 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie, 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych przeznaczonych na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” między 
państwa członkowskie, bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 3 niniejszego artykułu i art. 
84 ust. 7, oraz zasobów przeznaczonych na 
cel „Europejska współpraca terytorialna” 
między poszczególne programy 
współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem (2010/2155(INI)) przyjętym na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 
2011 r. poprawka zawiera wniosek o podział zasobów europejskich między poszczególne 
programy współpracy. Taki system podziału umożliwiłby uniknięcie braku równowagi między 
przydziałami krajowymi dla tego samego obszaru oraz kalkulacji dotyczących zwrotu 
finansowego, co pozwoliłoby w sposób zintegrowany zaspokoić potrzeby danego obszaru 
współpracy.

Poprawka 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie, 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy”, bez uszczerbku dla przepisów ust. 
3 niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7, oraz 
między programy współpracy w ramach 
celu „Współpraca terytorialna”.

Or. en

Poprawka 1211
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie, 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” między 
państwa członkowskie, bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 3 niniejszego artykułu i art. 
84 ust. 7, oraz w odniesieniu do celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
między poszczególne programy 
współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Dalsze stosowanie obecnego systemu podziału między państwa członkowskie niesie ze sobą 
podwójne ryzyko: braku równowagi między przydziałami krajowymi dla tego samego obszaru 
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oraz utrzymania zasady „sprawiedliwego zwrotu” w poszczególnych państwach.

Poprawka 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie, 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie 
na rzecz celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”, bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7, i na 
rzecz celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Or. es

Poprawka 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” ustala się na 
poziomie 96,52% zasobów ogólnych (tj. na 
kwotę 324 320 492 844 EUR) i przydziela 
się w następujący sposób:

Środki na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” ustala się na 
poziomie XX% zasobów ogólnych (tj. na 
kwotę XXX XXX XXX XXX EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

Or. es
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Poprawka 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50,13% (tj. kwota 162 589 839 384
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

(a) [50,13%] 1 (xxx) dla regionów słabiej 
rozwiniętych;
__________________
1 Wartość procentowa musi być w drodze 
negocjacji dopasowana do wieloletnich 
ram finansowych

Or. de

Poprawka 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50,13% (tj. kwota 162 589 839 384
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

(a) XX% (tj. kwota XXX XXX XXX XXX
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

Or. es

Poprawka 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 12,01% (tj. kwota 38 951 564 661 
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

skreślona
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Or. de

Poprawka 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 12,01% (tj. kwota 38 951 564 661
EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

(b) XX% (tj. kwota XXX XXX XXX XXX
EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

Or. es

Poprawka 1218
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Wszystkie regiony, które 
kwalifikowały się do finansowania w 
ramach celu „Konwergencja” zgodnie z 
art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 i których PKB na mieszkańca 
wynosi powyżej 75% średniej UE-27, oraz 
regiony, które kwalifikowały się do 
finansowania w ramach wsparcia 
przejściowego zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
otrzymują alokację z funduszy 
strukturalnych równą co najmniej dwóm 
trzecim ich alokacji na okres 2007–2013 
(tj. kwotę XXXX XXXX XXXX EUR).

Or. en
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Poprawka 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 16,39% (tj. kwota 53 142 922 017
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

(c) [28,40%]1 (xxx) dla regionów lepiej 
rozwiniętych;
__________________
1 Wartość procentowa musi być w drodze 
negocjacji dopasowana do wieloletnich 
ram finansowych

Or. de

Poprawka 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 16,39% (tj. kwota 53 142 922 017
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

(c) XX% (tj. kwota XXX XXX XXX XXX
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

Or. es

Poprawka 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 21,19% (tj. kwota 68 710 486 782 
EUR) dla państw członkowskich 

(d) [21,19%] 1 (xxx) dla państw 
członkowskich wspieranych przez Fundusz 
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wspieranych przez Fundusz Spójności; Spójności;
__________________
1 Wartość procentowa musi być w drodze 
negocjacji dopasowana do wieloletnich 
ram finansowych

Or. de

Poprawka 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 21,19% (tj. kwota 68 710 486 782
EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

(d) XX% (tj. kwota XX XXX XXX XXX 
EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

Or. es

Poprawka 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

(e) w ramach środków EFRR XXX EUR
(tj. 40 EUR na mieszkańca) zostanie 
zarezerwowane jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. fr
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Poprawka 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

(e) 0,29% (xxx) jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. de

Poprawka 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR)
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

(e) XXX EUR jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, oraz XXX 
EUR jako dodatkowe środki dla regionów 
na poziomie NUTS 2 spełniających 
kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 
do Traktatu o przystąpieniu Austrii, 
Finlandii i Szwecji.

Or. es

Poprawka 1226
Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w 
art. 349 Traktatu, oraz regionów na 
poziomie NUTS 2 spełniających kryteria 
określone w art. 2 Protokołu nr 6 do 
Traktatu o przystąpieniu Austrii, Finlandii i 
Szwecji.

(e) XXX EUR jako dodatkowe środki dla 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu 
Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Poprawka 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

(e) XXX EUR jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, w 
przypadku których poziom wsparcia 
powinien odpowiadać realiom 
niekorzystnych warunków związanych z 
OMR.

Or. en

Poprawka 1228
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29% (tj. kwota 925 680 000 EUR) (e) XX% (tj. kwota XXX XXX XXX EUR) 
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jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. pt

Uzasadnienie

W poprzednich wieloletnich ramach finansowych (2007-2013) regiony najbardziej oddalone 
oraz regiony słabo zaludnione otrzymały 1513 milionów EUR według cen z 2004 roku, co 
odpowiada 1738 milionom EUR według cen z 2011 roku. Porównując kwoty z okresu 
programowania 2007-2013 z kwotami z okresu 2014-2020 według cen bieżących, stwierdza 
się spadek w wysokości 47% w dodatkowej dotacji specyficznej, co nie jest uzasadnione w 
sytuacji znaczących uwarunkowań naturalnych, gospodarczych oraz społecznych w tych 
regionach.

Poprawka 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) XXX EUR jako dodatkowe środki 
przeznaczone dla obszarów o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
geograficznych, w ramach programów 
operacyjnych przyjętych na mocy art. 10 
rozporządzenia w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
obszary te zostały zdefiniowane w art. 111 
ust. 4, z wyłączeniem obszarów 
wymienionych wcześniej w lit. (e).

Or. es

Poprawka 1230
Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) XXX EUR jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, w 
przypadku których poziom wsparcia 
powinien odpowiadać realiom 
niekorzystnych warunków związanych z 
OMR.

Or. en

Poprawka 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) XXX EUR jako dodatkowe środki dla 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Poprawka 1232
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) XXX EUR jako dodatkowe środki, 
które należy przydzielić obszarom, na 
których występują stałe, bardzo 
niekorzystne warunki geograficzne, w 
ramach programów operacyjnych 
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realizowanych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia w sprawie EFRR; obszary 
takie to obszary określone w art. 111 ust. 4 
z wyjątkiem obszarów wymienionych już w 
lit. (e) i (f).

Or. en

Uzasadnienie

Regionom, w których występują stałe, bardzo niekorzystne warunki geograficzne, trzeba 
zagwarantować dodatkowe środki, aby pomóc im przezwyciężyć trudności związane z 
konkretnymi warunkami i wykorzystać ich potencjał rozwoju.

Poprawka 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) XXX EUR jako dodatkowe środki, 
które należy przydzielić obszarom, na 
których występują stałe, bardzo 
niekorzystne warunki geograficzne, w 
ramach programów operacyjnych 
realizowanych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia w sprawie EFRR; obszary 
takie to obszary określone w art. 111 ust. 4 
z wyjątkiem obszarów wymienionych już w 
lit. (e) i (f).

Or. en

Poprawka 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
przystąpiły do Unii przed 2013 r. i których 
PKB na mieszkańca wynosi poniżej 75% 
średniej UE-27, a średni realny wzrost 
PKB w okresie 2008–2010 był niższy niż 
średnia UE-27, alokacja w ramach 
polityki spójności nie może być niższa niż 
w okresie 2007–2013.

Or. en

Poprawka 1235
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca wynosi mniej niż 75% 
średniej UE-27, a średni realny wzrost 
PKB w okresie 2008–2010 był niższy niż 
średnia UE-27, otrzymują alokację na 
maksymalnym poziomie wynoszącym 
3.X% ich PKB lub ich alokacji na okres 
2007–2013, w zależności od tego, która z 
tych wartości jest niższa.

Or. en

Poprawka 1236
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 

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

Or. en

Poprawka 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych nieprzekraczającą 
50% ich alokacji na okres 2007-2013.

Or. en

Poprawka 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007–2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 

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

mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych równą co najmniej 
dwóm trzecich ich alokacji na okres 2007–
2013 w celu umocnienia już osiągniętego 
rozwoju.

Or. es

Uzasadnienie

Aby zapewnić długofalową trwałość inwestycji pochodzących z funduszy strukturalnych oraz 
zwiększyć wzrost gospodarczy i spójność społeczną regionów europejskich objętych celem 
„Konwergencja”, konieczne jest to, by otrzymały one alokację równą co najmniej dwóm 
trzecich ich alokacji na okres 2007–2013 w celu umocnienia już osiągniętego rozwoju.

Poprawka 1239
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007–2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, lub regiony po raz pierwszy 
kwalifikujące się do kategorii regionów 
objętych celem „Konwergencja”, 
przekraczające minimalny poziom 
wsparcia w okresie 2014–2020, będą 
kwalifikować się do mechanizmu 
dostosowawczego polegającego na 
stopniowym procentowym obniżaniu ich 
wcześniejszej orientacyjnej średniej 
alokacji rocznej w ramach celu 
„Konwergencja”; procent ten oblicza 
Komisja w wieloletnich ramach 
finansowych 2007–2013. W okresie 2014–
2020 całkowite wsparcie będzie stanowić 
co najmniej dwie trzecie wsparcia w 
okresie 2007–2013.
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Or. en

Poprawka 1240
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie regiony, które w okresie 2007–
2013 były objęte celem „Konwergencja”, 
których PKB na mieszkańca wzrósł do 
ponad 75% średniej UE-27, powinny 
otrzymać alokację z funduszy 
strukturalnych równą co najmniej dwóm 
trzecich ich alokacji na okres 2007–2013.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieuzasadnionych trudności i błędów statystycznych, należy wprowadzić przepis 
przejściowy.

Poprawka 1241
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie regiony, które w okresie 2007–
2013 objęte były celem „Konwergencja” 
łącznie z regionami objętymi w tym 
okresie mechanizmem phasing-out 
zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1083/2006, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację 
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okres 2007–2013. z funduszy strukturalnych równą co 
najmniej dwóm trzecich ich alokacji na 
okres 2007–2013.

Or. de

Uzasadnienie

W tekście proponowanym przez Komisję tak zwana sieć bezpieczeństwa, czyli poziom 
finansowania w wysokości co najmniej dwóch trzecich środków otrzymywanych w obecnym 
okresie finansowania nie dotyczy regionów objętych obecnie mechanizmem phasing-out, 
określonym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, których PKB przekroczył 75% średniej 
UE-25 mierzonej i obliczonej zgodnie z art. 5 ust. 1, czyli np. Lipska w Niemczech. W ich 
przypadku sieć bezpieczeństwa jest również konieczna, aby mogły one utrzymać osiągnięty 
poziom.

Poprawka 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu zapewnienia długoterminowej 
równowagi inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, które 
w okresie 2007–2013 były objęte celem 
„Konwergencja” z uwzględnieniem 
regionów objętych mechanizmem 
phasing-out w rozumieniu art. 8 ust. 1 
rozporządzenia nr 1083/2006, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007–2013 
wyniósł mniej niż 75% średniej UE-25 
w okresie odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej
UE-27, otrzymują co najmniej dwie trzecie 
ich alokacji na okres 2007–2013.

Or. de

Uzasadnienie

W tekście wniosku Komisji tak zwana sieć bezpieczeństwa nie dotyczy regionów objętych 
obecnie mechanizmem phasing-out. Niemniej jednak to właśnie te regiony należy objąć 
„siecią bezpieczeństwa” gwarantującą co najmniej dwie trzecie obecnego finansowania, aby 
mogły one utrzymać osiągnięty poziom.

Poprawka 1244
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych równą co najmniej 
dwóm trzecich ich alokacji na okres 2007-
2013. Bez uszczerbku dla powyższego 
przepisu małe wyspiarskie 
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jednoregionalne państwa członkowskie 
otrzymujące środki z Funduszu Spójności 
w okresie 2007–2013 otrzymują alokację z 
funduszy strukturalnych równą ich 
alokacji na okres 2007–2013.

Or. en

Uzasadnienie

Charakterystyczną cechą małych wyspiarskich państw członkowskich jest ich oddalenie oraz 
trudny i kosztowny dostęp do rynku wewnętrznego. Skutkuje to stałą utratą konkurencyjności i 
wpływa na ich zdolność do czerpania korzyści, lecz również na zdolność do wnoszenia wkładu 
w osiąganie celów europejskich. Środki w ramach polityki spójności powinny osiągnąć masę 
krytyczną niezbędną do opracowania programów, które ułatwią ich całkowitą integrację z 
rynkiem wewnętrznym.

Poprawka 1245
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria:

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria, w oparciu o dane statystyczne 
uwzględniające kwestie płci: 

Or. en

Poprawka 1247
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie terenu, wysokość 
nad poziomem morza, klimat) oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

Or. en

Poprawka 1248
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie, wysokość nad 
poziom terenu, klimat) oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;
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Or. fr

Poprawka 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, skorygowany 
dochód do dyspozycji netto na mieszkańca
oraz stopa bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

Or. en

Poprawka 1250
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, poważne i 
trwałe niekorzystne warunki przyrodnicze 
lub demograficzne określone w art. 111 
ust. 4 oraz stopa bezrobocia w regionach 
słabiej rozwiniętych i w regionach w 
okresie przejściowym;

Or. fr

Poprawka 1251
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia z uwzględnieniem wyzwań
w regionach, przed którymi stoją poważne 
wyzwania demograficzne, w regionach 
słabiej rozwiniętych i w regionach 
w okresie przejściowym;

Or. de

Poprawka 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia, poważne i trwałe niekorzystne 
warunki przyrodnicze lub demograficzne, 
wyludnienie, rozproszenie i starzenie się 
ludności w regionach słabiej rozwiniętych 
i w regionach w okresie przejściowym;

Or. es

Poprawka 1253
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie terenu, wysokość 
nad poziomem morza, klimat) oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

Or. en

Poprawka 1254
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, różnice między regionami, 
zamożność kraju oraz stopa bezrobocia w 
regionach słabiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym;

Or. en

Poprawka 1255
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych, w regionach w okresie 
przejściowym i w regionach najbardziej 
oddalonych;
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Or. pt

Uzasadnienie

Dystrybucja dodatkowej dotacji specyficznej dla regionów najbardziej oddalonych oraz dla 
regionów słabo zaludnionych powinna być prowadzona według tej samej procedury, co w 
przypadku regionów słabiej rozwiniętych. Należy podkreślić, że w tytule V (Wsparcie 
finansowe z funduszy) art. 110 ust. 3 lit. b) regiony najbardziej oddalone są porównywalne do 
regionów słabiej rozwiniętych, w związku z czym powinna być stosowana ta sama procedura 
przy dystrybucji kwoty dodatkowej dotacji specyficznej dla regionów kwalifikowanych. 

Poprawka 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
gęstość zaludnienia i indeks niestabilności 
demograficznej w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 1257
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
kryteria terytorialne (nachylenie terenu, 
wysokość nad poziomem morza, klimat) i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;
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Or. en

Poprawka 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia, rozproszenie i 
starzenie się w przypadku regionów lepiej 
rozwiniętych;

Or. es

Poprawka 1259
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
kryteria terytorialne (nachylenie, 
wysokość nad poziom terenu, klimat) i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. fr

Poprawka 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, poziom 
wykształcenia, skorygowany dochód do 
dyspozycji netto na mieszkańca, trudna 
sytuacja społeczna, niestabilność 
demograficzna i gęstość zaludnienia w 
regionach lepiej rozwiniętych; 

Or. en

Poprawka 1261
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, różnice subregionalne (NUTS 3),
stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, 
poziom wykształcenia, gęstość zaludnienia 
i starzenie się społeczeństwa w regionach 
lepiej rozwiniętych;

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie różnic subregionalnych ma zasadnicze znaczenie dla lepszego ukierunkowania 
funduszy i uwzględnienia obszarów ubóstwa występujących w ramach nawet najbogatszych 
regionów.

Poprawka 1262
María Irigoyen Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
przedwczesne zakończenie nauki oraz
gęstość zaludnienia w przypadku regionów 
lepiej rozwiniętych;

Or. es

Uzasadnienie

Oprócz słabej gęstości zaludnienia należy mieć na uwadze takie wyzwania demograficzne, jak 
rozproszenie ludności lub starzenie się społeczeństwa, ponieważ mamy tutaj do czynienia z 
poważnymi i trwałymi wyzwaniami demograficznymi. Należy również wziąć pod uwagę 
zjawisko przedwczesnego zakończenia nauki.

Poprawka 1263
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 82 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia 
i gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia 
i gęstość zaludnienia z uwzględnieniem 
poważnych trudności demograficznych, 
jeśli występują, w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. de

Poprawka 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia, rozproszenie i 
starzenie się ludności, poważne i trwałe 
niekorzystne warunki przyrodnicze lub 
demograficzne w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. es

Poprawka 1265
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
kryteria terytorialne (nachylenie terenu, 
wysokość nad poziomem morza, klimat) i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 1266
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność (b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
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regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

regionu, różnice między regionami pod 
względem rozwoju, stopa bezrobocia, 
wskaźnik zatrudnienia, poziom 
wykształcenia i gęstość zaludnienia w 
regionach lepiej rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 1267
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

(c) ludność, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie terenu, wysokość 
nad poziomem morza, klimat) oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 1268
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

(c) ludność, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie, wysokość nad 
poziom terenu, klimat) oraz powierzchnia 
w przypadku Funduszu Spójności.

Or. fr

Poprawka 1269
Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

(c) ludność, zamożność kraju, kryteria 
terytorialne (nachylenie terenu, wysokość 
nad poziomem morza, klimat) oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) określona w procentach wielkość 
terytorium i liczba ludności, w odniesieniu 
do których można mówić o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
geograficznych lub demograficznych i o 
których wspomina się w art. 174 Traktatu 
i w art. 111 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wielkość obszarów, które cierpią na 
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skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych, 
geograficznych lub demograficznych, o 
których mowa w art. 174 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) uzyskane wyniki są przeglądane i w 
miarę potrzeb dostosowywane, aby dane 
uzyskane dzięki zastosowaniu kryteriów 
określonych w lit. (a), (b), (c) i (d) 
obiektywnie odzwierciedlały realną 
sytuację będącą wynikiem kryzysu 
gospodarczego i demograficznego 
ostatnich lat.

Or. es

Poprawka 1273
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 

skreślony
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członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. de

Poprawka 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

skreślony

Or. en

Poprawka 1275
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Vähintään 25 prosenttia vähemmän 
kehittyneille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista, 40 prosenttia 
siirtymäaluille osoitetuista 

Poistetaan
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rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia 
kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin 
jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:ään. 
Tätä säännöstä sovellettaessa 
[Elintarviketuki vähäosaisimmille -
välineen] kautta jäsenvaltiolle myönnetty 
tuki katsotaan osaksi ESR:ään osoitettua 
rakennerahastojen osuutta.

Or. fi

Uzasadnienie

Ottaen huomioon maiden ja alueiden väliset vaihtelevat olosuhteet ja huomioiden jaetun 
hallinnon periaatteet, rahastojen keskinäinen painotus tulisi jättää jäsenvaltioiden 
arvioitavaksi.

Poprawka 1276
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustalenie masy krytycznej dla wsparcia z EFS i odpowiednie jej uzasadnienie 
w poszczególnych programach operacyjnych po stosownej analizie SWOT powinno pozostać 
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w gestii regionów.

Poprawka 1277
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Do EFS przydziela się co najmniej 20%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 35% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 40% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. fr

Uzasadnienie

Przydzielenie nadmiernej ilości środków do EFS, zbyt ograniczające dla organów 
zarządzających, pociągałoby za sobą ryzyko niedostatecznego wykorzystania potencjału 
finansowego polityki spójności do osiągnięcia jej celów.

Poprawka 1278
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 

skreślony
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w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. en

Poprawka 1279
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne udziały określone dla EFS powinny zostać uzgodnione z konkluzjami Rady na 
temat piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka 1280
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS. W przypadku 
małych wyspiarskich państw 
członkowskich otrzymujących 
finansowanie z Funduszu Spójności oraz 
innych wysp, z wyjątkiem wysp, na 
których znajduje się stolica państwa 
członkowskiego lub które posiadają stałe 
połączenie z lądem stałym, do EFS 
przydziela się co najmniej 25% środków z 
funduszy strukturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja dotycząca podziału środków między EFS i EFRR utrudnia 
wyspiarskim państwom członkowskim i regionom korzystanie z funduszy przewidzianych w 
polityce spójności w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom.

Poprawka 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 

3. Do EFS przydziela się co najmniej 15%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych i 25% środków dla regionów 
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w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. metod 
i odpowiednich skal kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
i stawek zryczałtowanych stosowanych 
w ramach systemów dotacji finansowanych 
w całości przez państwo członkowskie 
w przypadku podobnego rodzaju operacji 
i beneficjenta;

lepiej rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. metod i odpowiednich skal 
kosztów jednostkowych, płatności 
ryczałtowych i stawek zryczałtowanych 
stosowanych w ramach systemów dotacji 
finansowanych w całości przez państwo 
członkowskie w przypadku podobnego 
rodzaju operacji i beneficjenta;

Or. de

Uzasadnienie

Elastyczne stosowanie EFS powinno być możliwe w zależności od sytuacji wyjściowej regionu 
i nie należy tego utrudniać poprzez sztuczne limity. W przeciwnym wypadku istniałoby ryzyko 
nieudostępnienia wystarczającej ilości środków z EFS na kształcenie i szkolenie w uboższych 
regionach.

Poprawka 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Ze środków funduszy strukturalnych w 
każdym państwie członkowskim przydziela 
się taki odsetek środków z EFS, który jest 
najlepiej dostosowany do strategii rozwoju 
regionalnego danego państwa. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. es
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Uzasadnienie

Przedmiotowe odsetki nie są uzasadnione w świetle absorpcji różnych funduszy przez regiony 
w przeszłości, dlatego też proponujemy, w kontekście polityki regionalnej, by każde państwo 
członkowskie mogło dostosować swoją strategię rozwoju regionalnego do dostępności 
funduszy.

Poprawka 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Do EFS przydziela się co najmniej 15% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych i 25% środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. Do celów niniejszego 
przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. en

Poprawka 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 

3. Podczas negocjacji dotyczących 
zatwierdzenia umów partnerskich państwa 
członkowskie, wspólnie z Komisją 
Europejską, decydują o dystrybucji 
środków przydzielonych każdemu z 
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regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

Or. es

Uzasadnienie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w większym stopniu niż Europejski Fundusz 
Społeczny przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. Tak duża wartość środków 
przeznaczonych dla EFS nie będzie mogła zostać wykorzystana przez większość regionów, a 
poza tym spowoduje ograniczenia i niedociągnięcia we wdrażaniu funduszy (MŚP, badania 
naukowe i rozwój, ICT). EFS jest zorientowany nie tyle na aktywne strategie zatrudnienia, ile 
na integrację i włączenie społeczne. Okazuje się, że jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i 
strategie wzrostu gospodarczego, to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest bardziej 
skuteczny od EFS.

Poprawka 1285
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25%
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Orientacyjnie do EFS przydziela się co 
najmniej 20% środków funduszy 
strukturalnych przeznaczonych dla 
regionów słabiej rozwiniętych, 35%
środków dla regionów w okresie 
przejściowym i 40% środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. Do celów niniejszego 
przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. it
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Uzasadnienie

Uznaje się wskazane minimalne wartości procentowe za zbyt duże, dlatego też proponuj się 
ich zmniejszenie.

Poprawka 1286
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów 
w okresie przejściowym i 52% środków dla 
regionów lepiej rozwiniętych w każdym 
państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić efektywne, wyważone i ukierunkowane na cel wsparcie w regionie, środki z 
funduszy strukturalnych nie powinny być regulowane wiążącymi kwotami. Regiony powinny 
mieć możliwość decydowania, czy koncentrują się na projektach EFRR czy na projektach 
EFS.

Poprawka 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Próg EFS dla każdej kategorii 
regionów powinien być elastyczny i 
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zgodny ze specyfiką i potrzebami 
regionów, a odnośne państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
każdorazowego ustalania progu w 
porozumieniu z Komisją.

Or. en

Uzasadnienie

Regiony i władze lokalne muszą mieć możliwość elastycznego projektowania programów, aby 
lepiej osiągać cele polityki spójności UE.

Poprawka 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się 
na poziomie 10 000 000 000 EUR.

skreślony

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.
Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.
Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc 
Europę”35 w odniesieniu do projektów 
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wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 1289
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się 
na poziomie 10 000 000 000 EUR.

skreślony

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.
Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.
Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę” 
35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
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Spójności.

Or. en

Poprawka 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się 
na poziomie 10 000 000 000 EUR.

skreślony

Or. en

Poprawka 1291
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się na 
poziomie 10 000 000 000 EUR.

Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się na 
poziomie XX EUR. Kwotę tę stosuje się 
wyłącznie w przypadku projektów, które 
mają być realizowane w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
finansowania z Funduszu Spójności, a 
właściwą stopą współfinansowania jest 
stopa przewidziana w art. 110 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie warunków wsparcia instrumentu „Łącząc Europę” za 
pomocą Funduszu Spójności.
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Poprawka 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.

skreślony

Or. en

Poprawka 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.

skreślony

Or. en

Poprawka 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba



AM\903905PL.doc 103/183 PE491.056v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.

skreślony

Or. en

Poprawka 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.

skreślony

Or. en

Poprawka 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę” 

skreślony
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35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę” 
35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

skreślony

Or. en

Poprawka 1298
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc 

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [11] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
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Europę”35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

Europę”35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności. W drodze wyjątku do dnia 31 
grudnia 2016 r. wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się zgodnie z krajowymi 
alokacjami przeniesionymi z Funduszu 
Spójności do instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. en

Uzasadnienie

Trzyletni okres, w którym alokacje krajowe są zagwarantowane, byłby niezbędny, aby 
umożliwić państwom członkowskim przygotowanie ram projektów z wykorzystaniem 
instrumentów pomocy udostępnionych przez Komisję. Po tym okresie zastosowanie miałyby 
zwykłe przepisy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 1299
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku 1 do tego rozporządzenia, 
przy czym najwyższy priorytet mają 
projekty zgodne z krajowymi alokacjami 
Funduszu Spójności.

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) […]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

z poszanowaniem krajowych alokacji 
Funduszu Spójności i zapewnieniem 
odpowiedniej konkurencji między 
projektami.

Or. ro
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Poprawka 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku 1 do tego rozporządzenia, 
przy czym najwyższy priorytet mają 
projekty zgodne z krajowymi alokacjami 
Funduszu Spójności.

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [11] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku 1 do tego rozporządzenia, 
przy czym najwyższy priorytet mają 
projekty zgodne z krajowymi alokacjami 
Funduszu Spójności. Niemniej jednak do 
dnia 31 grudnia 2016 r., wybór 
kwalifikowalnych projektów zostanie 
zakończony ze ścisłym uwzględnieniem 
dotacji przekazanych z Funduszu 
Spójności do instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. es

Uzasadnienie

Aby ułatwić uwzględnianie dotacji krajowych z Funduszu Spójności i umożliwić państwom 
członkowskim przygotowanie w pierwszych latach inkubatora projektów, z pomocą Komisji, 
na początku okresu programowania należy przewidzieć trzyletni okres, który będzie stanowić 
gwarancję alokacji w przypadku każdego państwa członkowskiego.

Poprawka 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zgodnie z art. 14c 1 (nowym) 
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dopilnować tego, by umowy o partnerstwie 
i programy operacyjne gwarantowały 
skuteczne i wykonalne połączenie 
środków funduszu strukturalnego 
i funduszu spójności z instrumentem 
„Łącząc Europę” i rozporządzeniami 
w sprawie TEN;

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie wzajemne odniesienia należy odpowiednio dostosować.

Poprawka 1302
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2 500 000 000 EUR.

Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprzednim okresie programowania kwota instrumentu „Żywność dla potrzebujących” 
wynosiła 500 000 EUR rocznie. Ponieważ celem programu jest udzielenie wsparcia osobom 
dotkniętym skrajnym ubóstwem, których liczba rośnie w związku z występującym w UE 
kryzysem gospodarczym, konieczne jest utrzymanie kwoty finansowania na lata 2014–2020 
przynajmniej na tym samym poziomie.

Poprawka 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



PE491.056v01-00 108/183 AM\903905PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2 500 000 000 EUR.

Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Poprawka 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2 500 000 000 EUR.

Wsparcie do instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących” wynosi XXX EUR.

Or. es

Poprawka 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione dla całego 
okresu, w każdym państwie członkowskim, 
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państwa członkowskiego dla całego 
okresu, w każdym państwie członkowskim.
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach funduszy strukturalnych.

począwszy od dotacji przydzielonej w 
poddziale „Zarządzanie zasobami 
naturalnymi i ich ochrona” ram 
finansowych Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
funduszy strukturalnych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w roku budżetowym 
2014.

skreślony

Or. es

Poprawka 1307
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Dostosowanie do poprzednich wniosków w celu zlikwidowania rezerwy na wykonanie.

Poprawka 1308
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. en

Poprawka 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6,5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1310
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. en

Poprawka 1311
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. en

Poprawka 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5% środków na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
stanowi rezerwę na wykonanie, alokowaną 
zgodnie z art. 20.

6. W razie potrzeby, jeżeli państwo 
członkowskie tak postanowi, 5% środków 
na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” zostanie 
przeznaczonych na rezerwę na wykonanie, 
alokowaną zgodnie z art. 20.

Or. es
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Poprawka 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 0,2% środków EFRR na cel „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przeznacza się na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

7. XX% środków EFRR na cel „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przeznacza się na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

Or. es

Poprawka 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 7% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie xxx).

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 37 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego 
sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 
2013 r. (2011/2035(INI))

Poprawka 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48%
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 7%
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie XXX EUR).

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym, 
obejmującym wniosek o przeznaczenie minimum 7% zasobów ogólnych dostępnych na 
realizację celów spójności na europejską współpracę terytorialną, zasadne jest ustalenie na 
poziomie 7% zasobów ogólnych przeznaczonych na fundusze na lata 2014–2020.

Poprawka 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 7% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie XX XXX 
XXX XXX EUR). Środki te są potrącane z 
całkowitej kwoty środków przydzielonych 
na politykę spójności na podstawie 
podziału między programy współpracy.

Or. en
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Poprawka 1317
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa.)

8. Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia 
rahastojen talousarviositoumuksiin 
käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista kaudella 2014–
2020 (eli yhteensä XX XXX XXX XXX
euroa.)

Or. fi

Poprawka 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014–2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014–2020 (tj. w kwocie XX XXX 
XXX XXX EUR).

Or. es

Poprawka 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84a
Środki na współpracę makroregionalną

1. Środki na cel „Współpraca 
makroregionalna” mogą, za zgodą grupy 
państw członkowskich, które założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, 
stanowić w makroregionalnym funduszu 
rozwoju co najmniej 20% środków ze 
wszystkich funduszy na lata 2014-2020 na 
cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”, będących 
w dyspozycji państw członkowskich, które 
drogą umowy założyły makroregionalny 
fundusz rozwoju lub które przystąpiły do 
umowy o założeniu makroregionalnego 
funduszu rozwoju.
2. Środki na cel „Współpraca 
makroregionalna” mogą, za zgodą grupy 
państw członkowskich, które drogą 
umowy założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, lub państw, które przystąpiły do 
umowy o założeniu makroregionalnego 
funduszu rozwoju, być alokowane na 
makroregionalny fundusz rozwoju 
również ze środków publicznych państw, 
które drogą umowy założyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, lub 
państw, które przystąpiły do umowy o 
założeniu makroregionalnego funduszu 
rozwoju, lub też ze środków EBI.
3. Środkami na cel „Współpraca 
makroregionalna” są również środki 
pochodzące z korekt finansowych 
wszystkich funduszy, zatwierdzone przez 
Komisję dla państw członkowskich 
danego makroregionu na lata 2007-2013, 
do dnia 31.12.2013 r.
4. Środkami na cel „Współpraca 
makroregionalna” są również środki 
wszystkich funduszy, zatwierdzone przez 
Komisję dla państw członkowskich 
zainteresowanego makroregionu na lata 
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2007-2013, do dnia 31.12.2013 r.
5. Środkami na cel „Współpraca 
makroregionalna” są również środki 
niewykorzystane przez państwa 
członkowskie zainteresowanego 
makroregionu środki z wszystkich 
funduszy na lata 2007-2013, do dnia 
31.12.2015 r.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych. Przepis ten 
stwarza przestrzeń dla prawdziwej, opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu 
współpracy makroregionalnej państw członkowskich, które drogą umowy założą 
makroregionalny fundusz rozwoju, lub państw, które przystąpią do umowy o założeniu 
makroregionalnego funduszu rozwoju. Chodzi tu o użycie bardzo silnego i rzeczywistego 
elementu integracyjnego zakorzenionego w zasadzie pomocniczości.

Poprawka 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów 
w okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych i regionów 
lepiej rozwiniętych nie może być 
przenoszona między tymi kategoriami 
regionów.

Or. de

Poprawka 1321
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów 
w okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów 
w okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych z reguły nie może być 
przenoszona między tymi kategoriami 
regionów.

Or. de

Poprawka 1322
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów, z 
wyjątkiem programów wieloregionalnych 
o wymiarze terytorialnym, wspólnych 
planów działania (rozdział III niniejszego 
rozporządzenia), strategii rozwoju 
obszarów miejskich, innych strategii lub 
paktów terytorialnych zgodnie z definicją 
w art. 12 ust. 1 rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
ani między tymi kategoriami regionów w 
danym państwie członkowskim, ani 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów. 
Przepis ten nie dotyczy środków 
przydzielonych makroregionalnemu 
funduszowi rozwoju na realizację celu 
„Współpraca makroregionalna”.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych oraz prawdziwej, 
opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu współpracy makroregionalnej państw 
członkowskich, które drogą umowy założą makroregionalny fundusz rozwoju, lub państw, 
które przystąpią do umowy o założeniu makroregionalnego funduszu rozwoju.
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Poprawka 1325
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów poza 
programami wieloregionalnymi o 
wymiarze terytorialnym, wspólnymi 
planami działania (por. rozdział III 
niniejszego rozporządzenia), strategiami 
rozwoju obszarów miejskich bądź innymi 
strategiami lub paktami terytorialnymi w 
rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) w sprawie [EFS].

Or. fr

Poprawka 1326
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów, z 
wyjątkiem programów wieloregionalnych 
o wymiarze terytorialnym, wspólnych 



PE491.056v01-00 120/183 AM\903905PL.doc

PL

planów działania (por. rozdział III 
niniejszego rozporządzenia), strategii
rozwoju obszarów miejskich, innych 
strategii lub paktów terytorialnych 
zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr [EFS].

Or. en

Poprawka 1327
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Regiony już znajdują się w posiadaniu specyficznej koperty finansowej, przy czym nie należy 
stosować przeniesienia funduszy między regionami, szczególnie w przypadku gdy 
największymi beneficjentami są regiony najbardziej rozwinięte ze szkodą dla regionów 
najmniej rozwiniętych, gdyż jest oczywiste, że powstały efekt mnożnikowy nie przyczyni się do 
większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, o czym mówi artykuł 174 
Traktatu. Zmiana ta jest zgodna z punktem 59 preambuły.

Poprawka 1328
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej 
o przeniesienie do 2% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej 
o przeniesienie do 30% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Or. de

Poprawka 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 10% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Or. en

Poprawka 1330
Tamás Deutsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 6% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Or. en

Poprawka 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) wydatki strukturalne, publiczne lub 
równoważne, ponoszone przez sektor 
instytucji rządowych i samorządowych z 
tytułu współfinansowania inwestycji 
uruchomionych w zakresie finansowania 
ze środków dostępnych we wspólnych 
ramach strategicznych zostaną odliczone 
przy obliczaniu deficytu strukturalnego, 
mającym na celu określenie celów 
średniookresowych dla poszczególnych 
krajów, w ramach rozporządzenia UE 
1466/97, oraz zostaną odliczone również 
przy ocenie zgodności z funkcji 
zapobiegawczej paktu stabilności i 
wzrostu, w ramach rozporządzenia UE 
1467/97;

Or. it
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Uzasadnienie

Uznaje się, że koniecznie należy przewidzieć mechanizm gwarantujący rządom państw 
możliwość współfinansowania projektów uważanych za strategiczne dla rozwoju 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, bez konieczności przyjmowania zobowiązań w ramach 
paktu stabilności.

Poprawka 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja utrzymania w danym okresie 
poziomu publicznych lub równoważnych 
wydatków strukturalnych na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” odbywa się 
wyłącznie w państwach członkowskich, 
w których regiony słabiej rozwinięte 
i regiony w okresie przejściowym 
obejmują co najmniej 15% ogółu 
ludności.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kryterium dodatkowości należy weryfikować we wszystkich państwach członkowskich, por. 
art. 1 i 2 rezolucji PE z dnia 5 lipca 2011 r. (2011/2035(INI)): „wartość dodaną 
europejskiego wsparcia dostrzega ponadto, gdy wspierane przedsięwzięcia szczebla 
krajowego, regionalnego i lokalnego przyczyniają się do osiągania ogólnoeuropejskich celów 
w zakresie integracji europejskiej, wzrostu gospodarczego, badań naukowych [...], co nie 
byłoby możliwe bez impulsu ze strony Europy”;

Poprawka 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja utrzymania w danym okresie 
poziomu publicznych lub równoważnych 
wydatków strukturalnych na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” odbywa się 
wyłącznie w państwach członkowskich, w 
których regiony słabiej rozwinięte i 
regiony w okresie przejściowym obejmują 
co najmniej 15% ogółu ludności.

Weryfikacja utrzymania w danym okresie 
poziomu publicznych lub równoważnych 
wydatków strukturalnych na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” odbywa się 
wyłącznie w państwach członkowskich, w 
których regiony słabiej rozwinięte i 
regiony w okresie przejściowym obejmują 
co najmniej 20% ogółu ludności.

Or. fr

Poprawka 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte i regiony 
w okresie przejściowym obejmują co 
najmniej 70% ludności, weryfikacja 
odbywa się na poziomie krajowym.

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte obejmują co 
najmniej 70% ludności, weryfikacja 
odbywa się na poziomie krajowym.

Or. de

Poprawka 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte i regiony 

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte obejmują więcej 
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w okresie przejściowym obejmują więcej 
niż 15% i mniej niż 70% ludności, 
weryfikacja odbywa się na poziomie 
krajowym i regionalnym. W tym celu 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wydatków 
w regionach słabiej rozwiniętych 
i regionach w okresie przejściowym na 
każdym etapie procesu weryfikacji.

niż 15% i mniej niż 70% ludności, 
weryfikacja odbywa się na poziomie 
krajowym i regionalnym. W tym celu 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wydatków w 
regionach słabiej rozwiniętych i regionach 
w okresie przejściowym na każdym etapie 
procesu weryfikacji.

Or. de

Poprawka 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte i regiony w 
okresie przejściowym obejmują więcej niż 
15% i mniej niż 70% ludności, weryfikacja 
odbywa się na poziomie krajowym i 
regionalnym. W tym celu państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wydatków w 
regionach słabiej rozwiniętych i regionach 
w okresie przejściowym na każdym etapie 
procesu weryfikacji.

W państwach członkowskich, w których 
regiony słabiej rozwinięte i regiony w 
okresie przejściowym obejmują więcej niż 
20% i mniej niż 70% ludności, weryfikacja 
odbywa się na poziomie krajowym i 
regionalnym. W tym celu państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wydatków w 
regionach słabiej rozwiniętych i regionach 
w okresie przejściowym na każdym etapie 
procesu weryfikacji.

Or. fr

Poprawka 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Ustępy 1-6 nie mają zastosowania do 
programów operacyjnych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” oraz 
do programów makroregionalnych 
funduszy rozwoju w ramach celu 
„Współpraca makroregionalna”.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych oraz prawdziwej, 
opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu współpracy makroregionalnej państw 
członkowskich, które drogą umowy założą makroregionalny fundusz rozwoju, lub państw, 
które przystąpią do umowy o założeniu makroregionalnego funduszu rozwoju.

Poprawka 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. W należycie 
uzasadnionych okolicznościach oś 
priorytetowa może dotyczyć jednej lub 
większej liczby kategorii regionów i łączyć 
uzupełniające się priorytety inwestycyjne 
z różnych celów tematycznych i różnych 
funduszy, zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami dotyczącymi danych funduszy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy ułatwić korzystanie z programów opartych na wielu funduszach.

Poprawka 1339
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych
tego celu tematycznego zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa może 
dotyczyć jednej lub kilku kategorii 
regionu i obejmuje jeden lub więcej 
priorytetów inwestycyjnych jednego lub 
kilku celów tematycznych zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. de

Poprawka 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa może 
dotyczyć jednej lub więcej kategorii 
regionu lub obejmować jeden priorytet 
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52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

inwestycyjny lub łączyć więcej
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych i funduszy zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu i jednej kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Oś priorytetowa może, w razie 
konieczności, łączyć wpływ i skuteczność 
w ramach tematycznie spójnego 
zintegrowanego podejścia do osiągania 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu:

Or. en

Poprawka 1342
Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Oś priorytetowa może, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
łączyć priorytety inwestycyjne z różnych 
celów tematycznych określonych w art. 9 
ust. 8, 9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

Or. fr

Uzasadnienie

W stosownych i dogodnych przypadkach należy zwiększyć koordynację między programami 
operacyjnymi służącymi osiągnięciu różnych celów polityki spójności i należącymi do różnych 
wymiarów europejskiej współpracy terytorialnej.

Poprawka 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
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funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

funduszy. W należycie uzasadnionych 
przypadkach oś priorytetowa może łączyć 
jeden lub więcej komplementarnych 
priorytetów inwestycyjnych z różnych 
celów tematycznych lub łączyć jeden lub 
więcej komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z EFRR, Funduszu 
Spójności i EFS w ramach jednego celu 
tematycznego.

Or. en

Poprawka 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe. A zatem w 
celu powstrzymania zmian 
demograficznych w przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oś priorytetowa może być 
związana z więcej niż jednym celem 
tematycznym.

Or. es
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Poprawka 1345
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS i EFRR oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

Or. en

Poprawka 1346
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, z wyjątkiem funduszu 
spójności, bez uszczerbku dla art. 52, 
celowi tematycznemu i obejmuje jeden lub 
więcej priorytetów inwestycyjnych tego 
celu tematycznego zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy. 
W należycie uzasadnionych 
okolicznościach – jeśli jest to konieczne do 
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priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład 
w pozostałe osie priorytetowe.

zwiększenia wpływu i skuteczności 
osiągania celów i przestrzegania 
wytycznych strategii UE na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w ramach jednego celu 
tematycznego – oś priorytetowa może:
(a) obejmować więcej niż jedną kategorię 
regionów;
(b) łączyć jeden lub kilka uzupełniających 
priorytetów inwestycyjnych z EFRR, 
Funduszu Spójności i EFS w jednym celu 
tematycznym;
(c) łączyć jeden lub kilka uzupełniających 
priorytetów inwestycyjnych z różnych 
celów tematycznych obejmujących 
maksymalnie 20% wkładu UE w program 
operacyjny;
(d) w przypadku EFS łączyć priorytety 
inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.
Państwa członkowskie mogą łączyć ze 
sobą dwie lub więcej możliwości 
określonych w literach od a) do d).

Or. de

Poprawka 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dotyczyć więcej niż jednej kategorii 
regionów;

Or. en
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Poprawka 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z EFRR, Funduszu 
Spójności i EFS w ramach jednego celu 
tematycznego;

Or. en

Poprawka 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych do wysokości 20% wkładu 
UE w program operacyjny, co w 
szczególności dotyczy tych części wkładu, 
które są przeznaczone na zintegrowane 
podejście do rozwoju terytorialnego;

Or. en

Poprawka 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) w przypadku EFS [...] – łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe [...].

Or. en

Poprawka 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Państwa członkowskie mogą utworzyć 
jedną oś priorytetową w programie 
operacyjnym w przypadku pomocy 
technicznej opisanej w art. 52; oś ta nie 
ma zastosowania do ust. 2 lit. (b) ppkt (i), 
(ii), (iv), ust. 2 lit. (c) ppkt (ii)–(via) i ust. 2 
lit. (e) ppkt (i)–(iia) niniejszego artykułu;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przyjęcia konieczne będzie odpowiednie dostosowanie wzajemnych odniesień.

Poprawka 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą połączyć dwa 
lub więcej wariantów określonych w lit. 
(a)–(d).

Or. en

Poprawka 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w osiągnięcie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz w realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

Or. en

Poprawka 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania wskazane w zaleceniach dla
poszczególnych państw zgodnie z art. 121 
ust. 2 i zaleceniami Rady przyjętymi na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz z 
uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych i specyfiki krajowej i 
regionalnej;

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania wskazane w zaleceniach dla 
poszczególnych państw oraz w ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Unii 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i zaleceniami i 
wytycznymi Rady, które państwa 
członkowskie uwzględniają w swoich 
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politykach zatrudnienia przyjmowanych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
odnośnych państw członkowskich i/lub 
regionów;

Or. en

Poprawka 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania wskazane w zaleceniach dla 
poszczególnych państw oraz w ogólnych
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Unii 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i zaleceniami 
Rady, które państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich politykach 
zatrudnienia przyjmowanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz z 
uwzględnieniem krajowych i regionalnych 
potrzeb;

(i) identyfikację potrzeb z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych oraz specyfiki 
poszczególnych państw i regionów;

Or. fr

Poprawka 1356
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania wskazane w zaleceniach dla 
poszczególnych państw zgodnie z art. 121 

(i) identyfikację potrzeb z uwzględnieniem 
wyzwań wskazanych w odpowiednich 
zaleceniach dla poszczególnych państw 
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ust. 2 i zaleceniami Rady przyjętymi na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz z 
uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych i specyfiki krajowej i 
regionalnej;

zgodnie z art. 121 ust. 2 i zaleceniami 
Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu, oraz z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych i specyfiki 
krajowej i regionalnej;

Or. en

Poprawka 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy partnerskiej oraz 
wyników oceny ex ante;

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy partnerskiej oraz 
wyników oceny ex ante, w stosownych 
przypadkach zgodnie z potrzebami w 
zakresie zrównoważonego rozwoju państw 
członkowskich i/lub regionów;

Or. en

Poprawka 1358
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, 
z uwzględnieniem umowy partnerskiej 
oraz wyników oceny ex ante;

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, 
z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych 
regionów i umowy partnerskiej oraz 
wyników oceny ex ante;
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Or. de

Poprawka 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) przedstawienie sposobu zapewnienia 
koordynacji między programami 
operacyjnymi objętymi celem „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”, programami służącymi 
osiągnięciu celu „Europejska współpraca 
terytorialna” oraz programami w ramach 
EFMR, EFRROW, Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(ENPI), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) i Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA) na rzecz 
zainteresowanych regionów.

Or. fr

Poprawka 1360
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w stosownym przypadku 
przedstawienie sposobu zapewnienia 
koordynacji między programami 
operacyjnymi objętymi celem „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”, programami współpracy 
terytorialnej oraz programami należącymi 
do zewnętrznego wymiaru działań Unii, 
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dotyczącymi zainteresowanych regionów.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu lepszego uwzględnienia sytuacji regionów niemających granicy europejskiej wydaje 
się stosowne wzmocnienie przepisów wspierających współpracę w ramach programów 
operacyjnych. Przepisy te pozwoliłyby też na rozwój innowacyjnych projektów w ramach 
umów o współpracy zdecentralizowanej.

Poprawka 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe;

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe, zgodnie z różnymi 
wariantami określonymi w ust. 1 
niniejszego artykułu;

Or. en

Poprawka 1362
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis działań, które mają otrzymać 
wsparcie, w tym wskazanie, w stosownych 
przypadkach, głównych grup docelowych, 
konkretnych terytoriów, do których 
skierowany jest program, i rodzajów 
beneficjentów, w stosownych 
przypadkach, a także planowanego 
wykorzystania instrumentów finansowych;

(iii) opis działań, które mają otrzymać 
wsparcie, w tym wskazanie, w stosownych 
przypadkach, głównych grup docelowych, 
konkretnych terytoriów, do których 
skierowany jest program, w stosownych 
przypadkach, a także planowanego 
wykorzystania instrumentów finansowych;
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Or. en

Poprawka 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wkład na rzecz zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego 
określonego w umowie partnerskiej, w 
tym:

c) wkład na rzecz zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego, w 
tym:

Or. en

Poprawka 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR, 
instrumentem „Łącząc Europę” oraz 
innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

Or. de

Poprawka 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania, w 
szczególności jeżeli przewidują one 
zorganizowaną współpracę, jak ma to 
miejsce w przypadku programu LIFE,
oraz EBI;

Or. en

Uzasadnienie

„Projekty zintegrowane” w ramach programu LIFE są konkretnym narzędziem służącym do 
uwzględniania kwestii ochrony środowiska i zmiany klimatu. Mogą one znacząco przyczyniać 
się do efektywnego wykorzystania funduszy i do spójnego wdrażania istotnego prawodawstwa 
dotyczącego ochrony środowiska oraz zwiększać zdolności do wykorzystania funduszy 
przewidzianych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu w ramach polityki 
spójności i polityki rolnej. Aby zapewnić wykonalność, już na początkowym etapie należy 
zidentyfikować działania, które mogłyby uzupełniać fundusze objęte wspólnymi ramami 
strategicznymi.

Poprawka 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami objętymi wspólnymi 
ramami strategicznymi w ramach jednej 
lub większej liczby osi priorytetowych i 
mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami oraz innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowania 
oraz EBI;

Or. en
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Poprawka 1367
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI, o ile 
nie zostały w wystarczającym stopniu 
opisane w umowie partnerskiej;

Or. en

Poprawka 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) organizację współpracy w zakresie 
priorytetów dotyczących ochrony 
środowiska i zmiany klimatu między 
różnymi sektorowymi organami 
administracji na szczeblu krajowym i 
regionalnym, pozwalającą po pierwsze –
na wskazanie obszarów, w których można 
by przewidzieć działania uzupełniające 
projekty zintegrowane w dziedzinie 
ochrony środowiska i zmiany klimatu, a 
po drugie – na określenie obszarów 
finansowania, w których korzystne może 
być zastosowanie rozwiązań, metod i 
sposobów podejścia sprawdzonych w 
programie LIFE;

Or. en
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Uzasadnienie

„Projekty zintegrowane” w ramach programu LIFE są konkretnym narzędziem służącym do 
uwzględniania kwestii ochrony środowiska i zmiany klimatu. Mogą one znacząco przyczyniać 
się do efektywnego wykorzystania funduszy i do spójnego wdrażania istotnego prawodawstwa 
dotyczącego ochrony środowiska oraz zwiększać zdolności do wykorzystania funduszy 
przewidzianych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu w ramach polityki 
spójności i polityki rolnej. Aby zapewnić wykonalność, już na początkowym etapie należy 
zidentyfikować działania, które mogłyby uzupełniać fundusze objęte wspólnymi ramami 
strategicznymi.

Poprawka 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych oraz mechanizmy 
przyczyniające się do zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych, o których mowa 
w art. 99 niniejszego rozporządzenia, w 
tym mechanizmy określone w art. 12 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr [EFS], łącznie z 
orientacyjnym rocznym przydziałem 
środków przeznaczonych z każdego 
funduszu na działania zintegrowane;

Or. en

Poprawka 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

(ii) planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

Or. en

Poprawka 1371
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych 
i rybołówstwa oraz obszarów 
o szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych, 
górskich i rybołówstwa oraz obszarów 
o szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na warunki naturalne z obszarami górskimi również związane są szczególne 
wyzwania. Na obszarach tych występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna 
sytuacja gospodarcza. Stosowne jest w związku z tym odrębne wskazanie tych regionów.

Poprawka 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) funkcjonalne obszary miejskie, na
których realizowane będą zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (UE) nr (EFRR), pod 
warunkiem wydania zgody przez władze 
lokalne lub istniejące organy zarządzające 
funkcjonalnymi obszarami miejskimi, na 
których mają być realizowane działania 
zintegrowane; ponadto dodaje się 
orientacyjny roczny przydział wsparcia z 
EFRR na te działania, w tym środki 
przekazane miastom na zarządzanie na 
podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr [EFRR], a także orientacyjny roczny 
przydział wsparcia z EFS na działania 
zintegrowane;

Or. en

Poprawka 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) orientacyjny wykaz miast i obszarów 
funkcjonalnych, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;
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Or. es

Poprawka 1374
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

iii) orientacyjny wykaz miast i obszarów 
funkcjonalnych, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich. Wykaz ten powinien zostać 
sporządzony wspólnie z organami 
regionalnymi lokalnymi, z należytym 
uwzględnieniem systemów 
instytucjonalnych poszczególnych państw 
członkowskich, aby zapewnić 
sprawiedliwy dostęp każdemu organowi 
lokalnemu, który chce wdrożyć 
zintegrowane środki na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich, do orientacyjnego 
rocznego przydziału wsparcia z EFRR na 
te działania, w tym środków przekazanych
miastom na zarządzanie na podstawie art. 7 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [EFRR], a
także orientacyjnego rocznego przydziału
wsparcia z EFS na działania zintegrowane;

Or. it

Poprawka 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 

(iii) wykaz miast lub zbiór kryteriów 
wyboru miast i funkcjonalnych obszarów 
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zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

miejskich, w których realizowane będą 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane

Or. en

Poprawka 1376
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [...] [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) orientacyjny wykaz miast, 
funkcjonalnych obszarów miejskich 
i innych obszarów funkcjonalnych 
zgodnie z kryteriami określonymi w art. 14 
lit. b) pkt (ii), w których realizowane będą 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, rozwoju regionalnego lub 
terytorialnego, orientacyjny roczny 
przydział wsparcia z EFRR na te działania, 
w tym środki przekazane miastom lub 
innym istniejącym instytucjom na 
podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr [...] [EFRR] na zarządzanie 
funkcjonalnymi obszarami miejskimi lub 
innymi obszarami funkcjonalnymi, a także 
orientacyjny roczny przydział wsparcia 
z EFS na działania zintegrowane;

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że zrównoważony rozwój obszarów miejskich dotyczy nie tylko samych miast, 
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ale w dzisiejszych czasach dokonuje się na większych obszarach terytorialnych, które 
obejmują np. kilka miast, miasto i okolice lub ugrupowania regionalne, a w państwach 
członkowskich występuje w związku z tym duża różnorodność kategorii terytorialnych, 
czynniki te należy uwzględnić w definicji obszarów podmiejskich.

Poprawka 1377
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich. Wykaz ten powinien być 
opracowany wspólnie z organami władz 
samorządowych na szczeblu gminnym i 
powiatowym, zgodnie z zasadą 
poszanowania systemu instytucji każdego 
państwa członkowskiego w celu 
zapewnienia równego dostępu wszystkim 
organom władz lokalnych, które będą 
chciały wdrażać zintegrowane działania 
na obszarach miejskich; orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFRR na te 
działania, w tym środki przekazane 
miastom na zarządzanie na podstawie art. 7
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [EFRR], a 
także orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFS na działania zintegrowane;

Or. pt

Poprawka 1378
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) orientacyjny wykaz miast, w których 
realizowane będą zintegrowane działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, orientacyjny roczny 
przydział wsparcia z EFRR na te działania, 
w tym środki przekazane miastom na 
zarządzanie na podstawie art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [EFRR], a także 
orientacyjny roczny przydział wsparcia z 
EFS na działania zintegrowane;

Or. en

Poprawka 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) identyfikacja obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;

(iv) identyfikacja obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność oraz zasad wdrażania 
art. 28 i 29, łącznie z orientacyjnym 
rocznym przydziałem środków 
przeznaczonych z każdego funduszu na 
działania zintegrowane;

Or. en

Poprawka 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (v)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) ustalenia dotyczące działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów znajdujących się w 
co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;

(v) ustalenia dotyczące działań 
transgranicznych, międzyregionalnych i 
transnarodowych z udziałem beneficjentów 
znajdujących się w co najmniej jednym 
innym państwie członkowskim;

Or. fr

Poprawka 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

(vi) wkład planowanych interwencji w 
realizację wszystkich form strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenów morskich;

Or. en

Poprawka 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich i funkcjonalnych 
obszarów górskich; 

Or. es
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Poprawka 1383
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich i regionu 
alpejskiego;

Or. de

Uzasadnienie

Z regionem alpejskim związane są specyficzne wyzwania demograficzne i wynikające 
z warunków naturalnych, a zatem wymaga on szczególnego wsparcia z funduszy 
strukturalnych UE.

Poprawka 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (via) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) identyfikacja obszarów, na których 
wspierane są transgraniczne połączenia 
infrastruktury i/lub regionalne 
połączenia;

Or. de

Poprawka 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (via) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

Or. en

Poprawka 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przyjęcia trzeba będzie dostosować stosowne odniesienia.
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Poprawka 1387
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem, przed którymi stoją 
wyzwania demograficzne, lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

Or. de

Poprawka 1388
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
uwzględnienia regionalnych wyzwań 
demograficznych oraz zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, oraz orientacyjny przydział 
środków;

Or. en
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Poprawka 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności i osób 
niepełnosprawnych, oraz orientacyjny 
przydział środków;

Or. en

Poprawka 1390
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów najbardziej dotkniętych 
ubóstwem, przed którymi ze względu na 
położenie geograficzne stoją szczególne 
wyzwania, np. obszarów górskich, lub 
grup docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;
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Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 1391
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) w stosownych przypadkach – wkład w 
zintegrowane podejście określone w 
umowie partnerskiej w celu zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności;

Or. en

Poprawka 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) wyniki strategicznej oceny 
oddziaływania programu operacyjnego na 
środowisko przeprowadzonej zgodnie z 
dyrektywą 2001/42/WE;
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Or. en

Poprawka 1393
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z załącznikiem IV, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i 
programu operacyjnego – opis działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante oraz 
harmonogram tych działań;

(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z załącznikiem IV, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i 
programu operacyjnego – opis działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante;

Or. en

Poprawka 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu operacyjnego i 
rola partnerów w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programu 
operacyjnego;

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie
i ocenę programu operacyjnego zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania, o 
którym mowa w art. 5, łącznie z wykazem 
zaangażowanych partnerów, 
informacjami dotyczącymi sposobu ich 
wyboru, ich obowiązków i poglądów;

Or. en
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Poprawka 1395
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu operacyjnego i 
rola partnerów w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programu 
operacyjnego;

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu operacyjnego i 
rola odpowiednich partnerów w realizacji 
programu operacyjnego;

Or. en

Poprawka 1396
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz i 
beneficjentów, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz, 
partnerów i beneficjentów, wraz ze 
stosownymi informacjami, o których mowa 
w ust. 2 lit. b), dla danej osi priorytetowej;

Or. en

Poprawka 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) planowane wykorzystanie pomocy (i) planowane wykorzystanie możliwości 
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technicznej, w tym działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz i 
beneficjentów, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;

określonej w ust. 1 lit. (e) niniejszego 
artykułu, dotyczącej pomocy technicznej, 
oraz planowane działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz,
beneficjentów i partnerów, o których 
mowa w art. 5, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania, wraz ze 
stosownymi informacjami, o których mowa 
w ust. 2 lit. b), dla danej osi priorytetowej;

Or. en

Poprawka 1398
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w celu 
zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w celu 
zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele i terminy;

Or. en

Poprawka 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w celu 
zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;

(ii) działania planowane w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów oraz odpowiadające im 
cele;

Or. en
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Poprawka 1400
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w celu 
zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, a w stosownych 
przypadkach działania planowane w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 1401
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz dużych projektów, w 
przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

(iii) orientacyjny wykaz dużych projektów, 
w przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

Or. en

Poprawka 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz dużych projektów, w 
przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

(iii) niewyczerpujący wykaz dużych 
projektów, w przypadku których 
szacunkowe daty rozpoczęcia głównych 
prac przypadają przed dniem 1 stycznia 
2018 r.;
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Or. en

Poprawka 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (g) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. Jeśli na współfinansowanie 
krajowe składają się środki publiczne i 
prywatne, tabela przedstawia orientacyjny 
podział na komponenty publiczne i 
prywatne. Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. W przypadku osi 
priorytetowych, które dotyczą więcej niż 
jednej kategorii regionu, tabela ta określa 
poszczególne kwoty z każdego funduszu 
oraz kwoty współfinansowane dla każdej 
kategorii regionu. W przypadku osi 
priorytetowych, które łączą jeden lub 
więcej priorytetów inwestycyjnych z 
różnych funduszy objętych wspólnymi 
ramami strategicznymi, tabela określa 
kwoty z każdego funduszu. Jeśli na 
współfinansowanie krajowe składają się 
środki publiczne i prywatne, tabela 
przedstawia orientacyjny podział na 
komponenty publiczne i prywatne. 
Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

Or. en

Poprawka 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (g) – podpunkt (iia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) planowane połączenie środków 
z funduszu strukturalnego i funduszu 
spójności z innymi instrumentami 
finansowymi, zwłaszcza instrumentem 
„Łącząc Europę”;

Or. de

Poprawka 1405
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego,
instytucji zarządzającej, w stosownych 
przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;

(i) wskazanie instytucji zarządzającej, 
w stosownych przypadkach instytucji 
certyfikującej oraz instytucji audytowej;

Or. de

Poprawka 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej, w stosownych 
przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;

(i) wskazanie instytucji zarządzającej, w 
stosownych przypadkach instytucji 
certyfikującej oraz instytucji audytowej;

Or. en
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Poprawka 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej, w stosownych 
przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;

(i) wskazanie instytucji zarządzającej, w 
stosownych przypadkach instytucji 
certyfikującej oraz instytucji audytowej;

Or. es

Poprawka 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) określenie procedury przydzielania 
środków uwzględniającej również 
zastosowanie postępowania 
konkursowego;

Or. de

Poprawka 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
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efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem

efektywnego wykorzystania zasobów, 
ochrony różnorodności biologicznej,
ekosystemowego podejścia do łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i dostosowania do 
zmiany klimatu, odporności na klęski 
żywiołowe, zapobiegania ryzyku i 
zarządzanie ryzykiem

Or. en

Poprawka 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

(i) w stosownych przypadkach – opis 
konkretnych działań mających na celu 
uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 1411
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 

(i) informacje dotyczące działań mających 
na celu uwzględnienie wymogów ochrony 
środowiska, efektywnego wykorzystania 
zasobów, łagodzenia skutków zmiany 
klimatu i dostosowania do zmiany klimatu, 
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dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) opis konkretnych działań mających 
na celu uwzględnienie promowania 
włączenia wszystkich grup 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia 
społecznego lub zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek, orientację seksualną lub tożsamość 
płciową podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu, w 
szczególności w odniesieniu do 
dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
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dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

(ii) w stosowanych przypadkach – opis 
konkretnych działań mających na celu 
promowanie równości szans i zapobieganie 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 1415
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans,
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
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płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz unikanie 
powielania segregacji podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 1416
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

(ii) informacje dotyczące działań mających 
na celu uwzględnienie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) opis wkładu programu we wspieranie 
infrastruktury;

Or. de

Poprawka 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu operacyjnego i 
operacji

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji, a także opis konkretnych działań 
prowadzonych w celu promowania 
równości mężczyzn i kobiet.

Or. en

Poprawka 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

(iii) w stosownych przypadkach – opis 
wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu operacyjnego i 



PE491.056v01-00 168/183 AM\903905PL.doc

PL

operacji.

Or. en

Poprawka 1420
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w 
stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

(iii) informacje dotyczące wkładu 
programu w równouprawnienie płci oraz, 
w stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

Or. en

Poprawka 1421
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) opis konkretnych działań podjętych, 
aby osiągnąć unijny cel dotyczący 
ograniczenia ubóstwa poprzez 
promowanie włączenia społecznego grup 
osób w niekorzystnej sytuacji, a także aby 
zmniejszyć nierówności w całej Unii 
Europejskiej.

Or. it

Poprawka 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds.
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

skreślony

Or. en

Poprawka 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości i partnerów, o których mowa w 
art. 5 niniejszego rozporządzenia, w 
sprawie środków wymienionych w ppkt (ii) 
i (iii).

Or. en

Poprawka 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87a
Treść oraz włączenie makroregionalnych 

funduszy rozwoju w ramy celu 
„Współpraca makroregionalna”

1. Program makroregionalnego funduszu 
rozwoju składa się z osi priorytetowych. 
Oś priorytetowa odpowiada celowi 
tematycznemu w rozumieniu przyjętej 
strategii makroregionalnej i obejmuje 
jeden priorytet lub więcej priorytetów 
inwestycyjnych tego celu tematycznego 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. Priorytety 
inwestycyjne można łączyć.
2. Program makroregionalnego funduszu 
rozwoju określa:
(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:
(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania ujęte w zaleceniach dla 
poszczególnych państw oraz w ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Unii 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i zaleceniami 
Rady, które państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich politykach 
zatrudnienia, przyjmowanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz z 
uwzględnieniem krajowych i regionalnych 
potrzeb;
(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy grupy państw 
członkowskich dotyczącej założenia 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
oraz wyników oceny ex ante;
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(b) dla każdej osi priorytetowej:
(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe;
(ii) szczególne i specyficzne wskaźniki 
produktu i wskaźniki rezultatu, w 
stosownych przypadkach wraz z wartością 
bazową i wartością docelową ujętą 
ilościowo, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy;
(iii) opis działań, które mają otrzymać 
wsparcie, w tym wskazanie, w stosownych 
przypadkach, głównych grup docelowych, 
konkretnych terytoriów, do których 
skierowany jest program, i rodzajów 
beneficjentów, w stosownych 
przypadkach, a także planowanego 
wykorzystania instrumentów 
finansowych;
(iv) odpowiednie kategorie interwencji 
oparte na nomenklaturze przyjętej przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3, i 
orientacyjny podział zaprogramowanych 
środków;
(c) wkład na rzecz zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego 
określonego w umowie grupy państw 
członkowskich dotyczącej założenia 
makroregionalnego funduszu rozwoju, w 
tym:
(i) mechanizmów zapewniających 
koordynację między funduszami, 
EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowania 
oraz EBI;
(ii) w stosownych przypadkach –
planowanego zintegrowanego podejścia 
do rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;
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(iii) wykazu miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na 
zarządzanie na podstawie art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [EFRR], a także 
orientacyjny roczny przydział wsparcia z 
EFS na działania zintegrowane;
(iv) identyfikacji obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;
(v) ustaleń dotyczących działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów znajdujących się 
w co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;
(vi) wkładu planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii na rzecz basenów morskich;
(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie grupy państw 
członkowskich dotyczącej założenia 
makroregionalnego funduszu rozwoju, w 
celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;
(e) rozwiązania zapewniające skuteczne 
wdrażanie funduszy, w tym:
(i) podstawy oceny wykonania, zgodnie z 
art. 19 ust. 1;
(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i 
programu operacyjnego – opis działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante, określonego 
zgodnie z załącznikiem V oraz 
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harmonogram tych działań;
(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju i 
rola partnerów w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju;
(f) rozwiązania zapewniające efektywne 
wdrażanie funduszy, w tym:
(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania 
wzmacniające potencjał administracyjny 
władz i beneficjentów, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;
(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w 
celu zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;
(iii) wykaz projektów makroregionalnych, 
w przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;
(g) plan finansowania zawierający dwie 
tabele:
(i) tabelę określającą na każdy rok, 
zgodnie z art. 53, 110 i 111, kwotę 
łącznych środków finansowych 
przewidzianych w ramach wsparcia z 
poszczególnych funduszy;
(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy lub z innych środków 
publicznych państw członkowskich, które 
drogą umowy założyły makroregionalny 
fundusz rozwoju, i państw, które 
przystąpiły do umowy dotyczącej założenia 
makroregionalnego funduszu rozwoju, 
dla danego programu makroregionalnego 
funduszu rozwoju i dla każdej osi 
priorytetowej lub priorytetu cząstkowego. 
W przypadku gdy finansowanie pochodzi 
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również ze środków publicznych państw 
członkowskich, które drogą umowy 
założyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, i państw, które przystąpiły do 
umowy dotyczącej założenia 
makroregionalnego funduszu rozwoju, w 
tabeli określony zostanie orientacyjny 
podział pomiędzy tymi komponentami. 
Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;
(h) przepisy wykonawcze dla programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju, w 
tym:
(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej, w stosownych 
przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;
(ii) wskazanie podmiotu, któremu Komisja 
będzie przekazywać płatności;
3. Każdy program makroregionalnego 
funduszu rozwoju zawiera:
(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;
(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu, w 
szczególności w odniesieniu do 
dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
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osób niepełnosprawnych;
(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w 
stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji.
Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Współpraca 
makroregionalna” grupa państw 
członkowskich, która założyła 
makroregionalny fundusz rozwoju, 
dołącza opinię właściwych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).
4. Grupa państw członkowskich, która 
założyła makroregionalny fundusz 
rozwoju, opracowuje program 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
według przyjętego przez Komisję wzoru.
Komisja przyjmuje ten wzór w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze, 
o których mowa, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
143 ust. 2.
5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych oraz prawdziwej, 
opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu współpracy makroregionalnej państw 
członkowskich, które drogą umowy założą makroregionalny fundusz rozwoju, lub państw, 
które przystąpią do umowy o założeniu makroregionalnego funduszu rozwoju.

Poprawka 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
10% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
10% unijnego finansowania w 
odniesieniu do osi priorytetowej programu 
operacyjnego w przypadkach, w których 
oś priorytetowa odpowiada wariantowi 
określonemu w art. 87 ust. 1 lit. (b), oraz 
do wysokości 20% unijnego finansowania 
w odniesieniu do osi priorytetowej 
programu operacyjnego w przypadkach, w 
których oś priorytetowa odpowiada 
wariantowi określonemu w art. 87 ust. 1 
lit. (c), część operacji, w przypadku której 
koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
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funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 1427
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, 
w komplementarny sposób oraz 
z zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia 
z drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, 
w komplementarny sposób oraz 
z zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
20% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia 
z drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. de

Poprawka 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
10% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
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której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości 
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości 
10% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. es

Poprawka 1430
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
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5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

15% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”.

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz do 
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju w ramach celu „Współpraca 
makroregionalna”.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych oraz prawdziwej, 
opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu współpracy makroregionalnej państw 
członkowskich, które drogą umowy założą makroregionalny fundusz rozwoju, lub państw, 
które przystąpią do umowy o założeniu makroregionalnego funduszu rozwoju.

Poprawka 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 89 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy operacyjne ze wsparciem z 
Funduszu Spójności są opracowywane na 
poziomie krajowym.

Programy operacyjne ze wsparciem z 
Funduszu Spójności są opracowywane na 
poziomie krajowym.

Programy operacyjne koncentrujące się 
na grupach znajdujących się w trudnej 
sytuacji, takich jak młodzież, kobiety, 
imigranci, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby starsze, osoby niepełnosprawne i 
mniejszości etniczne, muszą kwalifikować 
się do realizacji na całym terytorium 
niezależnie od ograniczeń geograficznych.

Or. en

Poprawka 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 89 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy operacyjne koncentrujące się 
na najbardziej zagrożonych grupach, 
takich jak młodzież, kobiety, imigranci, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i 
mniejszości etniczne powinny móc 
obejmować całe terytorium, niezależnie od 
ograniczeń geograficznych stanowiących 
punkt odniesienia.

Or. es

Uzasadnienie

Działania zorientowane na grupy najbardziej zagrożone powinny być dopuszczone do 
realizacji na terenie wielu regionów. Doświadczenia z programami obejmującymi wiele 
regionów wskazują na ich wartość dodaną w integracji najbardziej zagrożonych grup w 
poszczególnych regionach.
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Poprawka 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 90 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza 
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt kwalifikowalny 
przekracza kwotę 50 000 000 EUR, a w 
przypadku operacji przyczyniających się 
do osiągnięcia celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt (7) – jeżeli ich 
całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 
kwotę 75 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

Or. en

Poprawka 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 90 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza 

W ramach programu operacyjnego,
programów operacyjnych lub programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju z 
EFRR i Funduszu Spójności mogą być 
wspierane operacje obejmujące serie prac, 
działań lub usług, z których każde ma na 
celu wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
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kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

cele, a ich całkowity koszt przekracza 
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty. Wszystkie projekty 
makroregionalne wspierane z programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
muszą spełniać kryteria klasyfikacji 
dużych projektów.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych oraz prawdziwej, 
opierającej się na dialogu i wzajemnym porozumieniu współpracy makroregionalnej państw 
członkowskich, które drogą umowy założyły makroregionalny fundusz rozwoju lub państw, 
które przystąpią do umowy o założeniu makroregionalnego funduszu rozwoju, co będzie miało 
bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki realizacji dużych, 
transnarodowych projektów makroregionalnych.

Poprawka 1436
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 90 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza 
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym i które stworzy miejsca 
pracy, posiada jasno określone cele, a ich
całkowity koszt kwalifikowany przekracza 
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”).
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

Or. pt
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Uzasadnienie

W dużych projektach należy brać pod uwagę to, ile nowych miejsc pracy jest utworzonych, 
tym bardziej że fundusze strukturalne coraz częściej dają pierwszeństwo dynamizacji 
działalności gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy. Uważa się, że UE powinna uwzględniać 
jedynie te projekty, których całkowity koszt kwalifikowany przekracza kwotę 50 000 000 EUR, 
odrzucając projekty, których koszt całkowity (kwalifikowany i niekwalifikowany) nie 
przekracza tej kwoty. W ten sposób zamierza się uprościć proces na korzyść beneficjenta.

Poprawka 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 90 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W lepiej rozwiniętych regionach duże 
projekty kwalifikują się do uzyskania 
wsparcia, jeśli zgodnie z art. 9 ust. 7 
ukierunkowane są na infrastrukturę.

Or. de


