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Poprawka 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 131

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 131 skreślony
Rozliczenie rachunków i zamknięcie
1. W przypadku EFRR i Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie finansowe 
dla każdego programu operacyjnego 
obejmuje na poziomie każdej osi 
priorytetowej wykaz operacji 
zakończonych w danym roku obrotowym. 
Wydatki odnoszące się do tych operacji 
ujęte w sprawozdaniu finansowym 
podlegające decyzji w sprawie rozliczenia 
uznaje się za zamknięte.
2. W przypadku EFS wydatki ujęte w 
sprawozdaniu finansowym podlegające 
decyzji w sprawie rozliczenia uznaje się za 
zamknięte.

Or. es

Poprawka 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 131 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku EFRR i Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie finansowe 
dla każdego programu operacyjnego 
obejmuje na poziomie każdej osi 
priorytetowej wykaz operacji 
zakończonych w danym roku obrotowym. 
Wydatki odnoszące się do tych operacji 
ujęte w sprawozdaniu finansowym 
podlegające decyzji w sprawie rozliczenia 

1. W przypadku EFRR i Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie finansowe 
dla każdego programu operacyjnego albo 
programu makroregionalnego funduszu
rozwoju obejmuje na poziomie każdej osi 
priorytetowej wykaz operacji 
zakończonych w danym roku obrotowym. 
Wydatki odnoszące się do tych operacji 
ujęte w sprawozdaniu finansowym 
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uznaje się za zamknięte. podlegające decyzji w sprawie rozliczenia 
uznaje się za zamknięte.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 132 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących 
pomocy państwa, na żądanie instytucja 
zarządzająca zapewnia udostępnienie przez 
okres trzech lat Komisji i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
wszystkich dokumentów pomocniczych 
dotyczących operacji. Ten trzyletni okres 
rozpoczyna się 31 grudnia roku przyjęcia 
decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, 
na podstawie art. 130, lub najpóźniej od 
daty płatności salda końcowego.

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących 
pomocy państwa, na żądanie instytucja 
zarządzająca zapewnia udostępnienie przez 
okres trzech lat Komisji i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
wszystkich dokumentów pomocniczych 
dotyczących operacji. Ten trzyletni okres 
rozpoczyna się od daty płatności salda 
końcowego.

Or. es

Poprawka 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamknięcie programów operacyjnych Zamknięcie programów operacyjnych i
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju

Or. sk
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Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 133 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Złożenie dokumentów zamknięcia oraz 
płatność salda końcowego

Złożenie dokumentów zamknięcia 
programów i programów
makroregionalnych funduszy rozwoju
oraz płatność salda końcowego

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 133 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu operacyjnego; oraz

(b) końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu operacyjnego lub programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1747
Ramona Nicole Mănescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 133 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Beneficjent musi otrzymać całą 
płatność salda końcowego w terminie i na 
warunkach określonych w europejskiej 
dyrektywie w sprawie opóźnień w 
płatnościach;

Or. en

Poprawka 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności okresowe na poziomie osi 
priorytetowych lub programów 
operacyjnych, w przypadku gdy:

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności okresowe na poziomie osi 
priorytetowych lub programów 
operacyjnych albo programów
makroregionalnych funduszy rozwoju w 
przypadku gdy:

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego istnieje poważna 
wada, w odniesieniu do której nie podjęto 

(a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego albo programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju



AM\903907PL.doc 7/87 PE491.058v01-00

PL

środków naprawczych; istnieje poważna wada, w odniesieniu do 
której nie podjęto środków naprawczych;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań w celu naprawy 
sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania 
płatności na podstawie art. 74;

(c) państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
podjęło niezbędnych działań w celu 
naprawy sytuacji, co doprowadziło do 
wstrzymania płatności na podstawie art. 
74;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) występują poważne niedociągnięcia w 
jakości i wiarygodności systemu 
monitorowania lub danych dotyczących 
wspólnych i specyficznych wskaźników;

(d) występują poważne niedociągnięcia w 
jakości i wiarygodności systemu 
monitorowania;
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Or. en

Poprawka 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) państwo członkowskie nie podjęło 
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

skreślona

Or. en

Poprawka 1753
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) państwo członkowskie nie podjęło 
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, zgodnie z którą Komisja zawiesza całość lub część płatności okresowych, 
uznaje się za uzasadnione tylko w przypadkach poważnych niedociągnięć w systemie 
zarządzania i kontroli.

Poprawka 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) państwo członkowskie nie podjęło 
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

(e) państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
podjęło działań określonych w programie 
operacyjnym lub w programie 
makroregionalnego funduszu rozwoju
odnoszących się do spełnienia 
uwarunkowań ex ante;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

skreślona

Or. en

Poprawka 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) istnieją dowody wynikające z oceny skreślona
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wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

Or. en

Poprawka 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

skreślona

Or. es

Poprawka 1758
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

skreślona

Or. pt

Poprawka 1759
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, zgodnie z którą Komisja zawiesza całość lub część płatności okresowych, 
uznaje się za uzasadnione tylko w przypadkach poważnych niedociągnięć w systemie 
zarządzania i kontroli.

Poprawka 1760
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona

Or. en

Poprawka 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona
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Or. en

Poprawka 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona

Or. en

Poprawka 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona

Or. es

Poprawka 1764
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3;

skreślona

Or. it



AM\903907PL.doc 13/87 PE491.058v01-00

PL

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, zgodnie z którą Komisja zawiesza całość lub część płatności okresowych, 
uznaje się za uzasadnione tylko w przypadkach poważnych niedociągnięć w systemie 
zarządzania i kontroli.

Poprawka 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

(g) państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
reaguje lub nie reaguje w zadowalający 
sposób na podstawie art. 20 ust. 5;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1766
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, o zawieszeniu w 
całości lub części płatności okresowych po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, zgodnie z którą Komisja zawiesza całość lub część płatności okresowych, 
uznaje się za uzasadnione tylko w przypadkach poważnych niedociągnięć w systemie 
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zarządzania i kontroli.

Poprawka 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, o zawieszeniu w
całości lub części płatności okresowych po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag.

2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, o zawieszeniu w 
całości lub części płatności okresowych po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
albo grupie państw członkowskich, które 
utworzyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, zgłoszenia uwag.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1768
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja znosi zawieszenie w całości lub 
części płatności okresowych w przypadku 
gdy państwo członkowskie podjęło 
niezbędne środki umożliwiające zniesienie 
zawieszenia.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie zasady, zgodnie z którą Komisja zawiesza całość lub część płatności okresowych, 
uznaje się za uzasadnione tylko w przypadkach poważnych niedociągnięć w systemie 
zarządzania i kontroli.
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Poprawka 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja znosi zawieszenie w całości lub 
części płatności okresowych w przypadku 
gdy państwo członkowskie podjęło 
niezbędne środki umożliwiające zniesienie 
zawieszenia.

3. Komisja znosi zawieszenie w całości lub 
części płatności okresowych w przypadku 
gdy państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
podjęło niezbędne środki umożliwiające 
zniesienie zawieszenia.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 135 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialność za badanie 
nieprawidłowości, dokonywanie 
wymaganych korekt finansowych oraz 
odzyskiwanie kwot spoczywa przede 
wszystkim na państwach członkowskich. 
W przypadku nieprawidłowości 
systemowej państwo członkowskie 
rozszerza zakres swego dochodzenia w 
celu objęcia nim wszystkich operacji, 
których nieprawidłowości te mogą 
dotyczyć.

1. Odpowiedzialność za badanie 
nieprawidłowości, dokonywanie 
wymaganych korekt finansowych oraz 
odzyskiwanie kwot spoczywa przede 
wszystkim na państwach członkowskich 
albo grupie państw członkowskich, które 
utworzyły makroregionalne fundusze 
rozwoju. W przypadku nieprawidłowości 
systemowej państwo członkowskie albo 
grupa państw członkowskich, które 
utworzyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, rozszerza zakres swego 
dochodzenia w celu objęcia nim 
wszystkich operacji, których 
nieprawidłowości te mogą dotyczyć.
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Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 135 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w związku z 
pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
operacjach lub programach operacyjnych. 
Korekty finansowe polegają na anulowaniu 
całości lub części wkładu publicznego w 
ramach operacji lub programu 
operacyjnego. Państwo członkowskie 
bierze pod uwagę charakter i wagę 
nieprawidłowości oraz straty finansowe 
poniesione przez fundusze i stosuje 
proporcjonalną korektę. Instytucja 
zarządzająca odnotowuje w rocznym 
sprawozdaniu finansowym korekty 
finansowe dla roku obrotowego, w którym 
podjęto decyzję o anulowaniu.

2. Państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
dokonuje korekt finansowych wymaganych 
w związku z pojedynczymi lub 
systemowymi nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w operacjach lub 
programach operacyjnych i programach 
makroregionalnych funduszy rozwoju. 
Korekty finansowe polegają na anulowaniu 
całości lub części wkładu publicznego w 
ramach operacji lub programu 
operacyjnego oraz programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju. 
Państwo członkowskie bierze pod uwagę 
charakter i wagę nieprawidłowości oraz 
straty finansowe poniesione przez fundusze 
i stosuje proporcjonalną korektę. Instytucja 
zarządzająca odnotowuje w rocznym 
sprawozdaniu finansowym korekty 
finansowe dla roku obrotowego, w którym 
podjęto decyzję o anulowaniu.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1772
Monika Smolková, Anna Záborská
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 135 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład z funduszy anulowany zgodnie z 
ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego z 
zastrzeżeniem ust. 4.

3. Wkład z funduszy anulowany zgodnie z 
ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego albo 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju z zastrzeżeniem ust. 4.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dokonywać korekt 
finansowych w drodze anulowania całości 
lub części wkładu unijnego na rzecz 
programu operacyjnego zgodnie z art. 77, 
jeżeli w wyniku niezbędnych analiz 
stwierdzi, że:

Wkład z funduszy anulowany zgodnie z 
ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego albo 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju zgodnie z ust. 4.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1774
Monika Smolková, Anna Záborská
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego istnieje poważna 
wada stanowiąca zagrożenie dla już 
wypłaconego wkładu Unii na rzecz 
programu operacyjnego;

(a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego albo programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
istnieje poważna wada stanowiąca 
zagrożenie dla już wypłaconego wkładu 
Unii na rzecz programu operacyjnego albo 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) państwo członkowskie nie wywiązało 
się ze swoich zobowiązań zawartych w art. 
135 przed wszczęciem procedury korekty 
na podstawie niniejszego ustępu;

(b) państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
wywiązało się ze swoich zobowiązań 
zawartych w art. 135 przed wszczęciem 
procedury korekty na podstawie 
niniejszego ustępu;

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1776
Monika Smolková, Anna Záborská
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydatki zawarte we wniosku o płatność 
wykazują nieprawidłowości i nie zostały 
skorygowane przez państwo członkowskie 
przed wszczęciem procedury korekty na 
podstawie niniejszego ustępu.

(c) wydatki zawarte we wniosku o płatność 
wykazują nieprawidłowości i nie zostały 
skorygowane przez państwo członkowskie 
albo grupę państw członkowskich, które 
utworzyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, przed wszczęciem procedury 
korekty na podstawie niniejszego ustępu.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejmując decyzję odnośnie kwoty 
korekty na podstawie ust. 1, Komisja 
uwzględnia charakter i wagę 
nieprawidłowości oraz zakres i skutki 
finansowe niedociągnięć stwierdzonych w 
systemach zarządzania i kontroli danego 
programu operacyjnego.

2. Podejmując decyzję odnośnie kwoty 
korekty na podstawie ust. 1, Komisja 
uwzględnia charakter i wagę 
nieprawidłowości oraz zakres i skutki 
finansowe niedociągnięć stwierdzonych w 
systemach zarządzania i kontroli danego 
programu operacyjnego albo programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.
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Poprawka 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy Komisja opiera swoje 
stanowisko na sprawozdaniach audytorów 
spoza swoich służb, wyciąga własne 
wnioski dotyczące konsekwencji 
finansowych po przeanalizowaniu działań 
podjętych przez dane państwo 
członkowskie na podstawie art. 135 ust. 2, 
powiadomień wysłanych na podstawie art. 
112 ust. 3 oraz wszelkich odpowiedzi 
udzielonych przez państwo członkowskie.

3. W przypadku gdy Komisja opiera swoje 
stanowisko na sprawozdaniach audytorów 
spoza swoich służb, wyciąga własne 
wnioski dotyczące konsekwencji 
finansowych po przeanalizowaniu działań 
podjętych przez dane państwo 
członkowskie albo grupę państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, na 
podstawie art. 135 ust. 2, powiadomień 
wysłanych na podstawie art. 112 ust. 3 oraz 
wszelkich odpowiedzi udzielonych przez 
państwo członkowskie albo grupę państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja ustali na 
podstawie analizy końcowego 
sprawozdania z realizacji programu 
operacyjnego, że cele określone w 
postawie oceny wykonania nie zostały w 
znacznym stopniu osiągnięte, może 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do danych osi priorytetowych 

4. W przypadku gdy Komisja ustali na 
podstawie analizy końcowego 
sprawozdania z realizacji programu 
operacyjnego lub albo programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju, że 
cele określone w postawie oceny 
wykonania nie zostały w znacznym stopniu 
osiągnięte, może zastosować korekty 
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w drodze aktów wykonawczych. finansowe w odniesieniu do danych osi 
priorytetowych w drodze aktów 
wykonawczych.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 136 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzega obowiązków, o których mowa 
w art. 86, Komisja może, odpowiednio do 
stopnia nieprzestrzegania tych 
obowiązków, dokonać korekty finansowej 
poprzez anulowanie całości lub części 
wkładu funduszy strukturalnych 
przeznaczonego dla danego państwa 
członkowskiego.

5. Jeżeli państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
przestrzega obowiązków, o których mowa 
w art. 86, Komisja może, odpowiednio do 
stopnia nieprzestrzegania tych 
obowiązków, dokonać korekty finansowej 
poprzez anulowanie całości lub części 
wkładu funduszy strukturalnych 
przeznaczonego dla danego państwa 
członkowskiego albo grupy państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu 
korekty finansowej Komisja wszczyna 
procedurę, informując państwo 
członkowskie o swych tymczasowych 
wnioskach z przeprowadzonej analizy i 
wzywając je do zgłoszenia uwag w 
terminie dwóch miesięcy.

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu 
korekty finansowej Komisja wszczyna 
procedurę, informując państwo 
członkowskie albo grupę państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, o 
swych tymczasowych wnioskach z 
przeprowadzonej analizy i wzywając 
państwo członkowskie albo grupę państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, do 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu 
korekty finansowej Komisja wszczyna 
procedurę, informując państwo 
członkowskie o swych tymczasowych 
wnioskach z przeprowadzonej analizy i 
wzywając je do zgłoszenia uwag w 
terminie dwóch miesięcy.

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu 
korekty finansowej Komisja wszczyna 
procedurę, informując państwo 
członkowskie o swych tymczasowych 
wnioskach z przeprowadzonej analizy i 
wzywając je do zgłoszenia uwag w 
terminie trzech miesięcy.

Or. en

Poprawka 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje 
korektę finansową na podstawie wartości 
zryczłtowanej lub ekstrapolowanej, 
państwo członkowskie otrzymuje 
możliwość wykazania, poprzez analizę 
odnośnych dokumentów, że rzeczywisty 
zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż 
w ocenie Komisji. W porozumieniu z 
Komisją państwo członkowskie może 
ograniczyć zakres takiej analizy do 
stosownej części odnośnych dokumentów 
lub ich próby. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków, czas 
przeznaczony na te analizy nie może 
przekroczyć okresu kolejnych dwóch 
miesięcy po dwumiesięcznym okresie, o 
którym mowa w ust. 1.

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje 
korektę finansową na podstawie wartości 
zryczłtowanej lub ekstrapolowanej, 
państwo członkowskie albo grupa państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, 
otrzymuje możliwość wykazania, poprzez 
analizę odnośnych dokumentów, że 
rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest 
mniejszy niż w ocenie Komisji. W 
porozumieniu z Komisją państwo 
członkowskie albo grupa państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, może 
ograniczyć zakres takiej analizy do 
stosownej części odnośnych dokumentów 
lub ich próby. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków, czas 
przeznaczony na te analizy nie może 
przekroczyć okresu kolejnych dwóch 
miesięcy po dwumiesięcznym okresie, o 
którym mowa w ust. 1.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja uwzględnia wszelkie dowody 
przedstawione przez państwo 
członkowskie w terminach określonych w 
ust. 1 i 2.

3. Komisja uwzględnia wszelkie dowody 
przedstawione przez państwo 
członkowskie albo grupę państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, w 
terminach określonych w ust. 1 i 2.
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Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie nie 
akceptuje tymczasowych wniosków 
Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału 
w przesłuchaniu przez Komisję, które ma 
zapewnić, że dostępne są wszystkie istotne 
informacje i uwagi jako podstawa do 
formułowania wniosków przez Komisję 
dotyczących zastosowania korekty 
finansowej.

4. Jeżeli państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, nie 
akceptuje tymczasowych wniosków 
Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału 
w przesłuchaniu przez Komisję, które ma 
zapewnić, że dostępne są wszystkie istotne 
informacje i uwagi jako podstawa do 
formułowania wniosków przez Komisję 
dotyczących zastosowania korekty 
finansowej.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby zastosować korektę finansową 
Komisja podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w terminie sześciu 
miesięcy od daty przesłuchania lub od daty 
otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli 

5. Aby zastosować korektę finansową 
Komisja podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w terminie sześciu 
miesięcy od daty przesłuchania lub od daty 
otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli 
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dane państwo członkowskie zgadza się na 
przedłożenie takich dodatkowych 
informacji w następstwie przesłuchania. 
Komisja bierze pod uwagę wszystkie 
informacje i uwagi przedłożone w trakcie 
trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie 
ma miejsca, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie 
wezwania na przesłuchanie wysłanego 
przez Komisję.

dane państwo członkowskie albo grupa 
państw członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, zgadza 
się na przedłożenie takich dodatkowych 
informacji w następstwie przesłuchania. 
Komisja bierze pod uwagę wszystkie 
informacje i uwagi przedłożone w trakcie 
trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie 
ma miejsca, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie 
wezwania na przesłuchanie wysłanego 
przez Komisję.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 1788
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego.

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego albo 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 137 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeśli państwo członkowskie znajdujące 
się w trudnej sytuacji finansowej spełnia 
warunki określone w art. 22 ust. 1, 
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Komisja inicjuje po otrzymaniu wniosku, 
w drodze aktu wykonawczego, 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, 
zwłaszcza w przypadku projektów 
infrastrukturalnych służących 
gospodarce;

Or. de

Poprawka 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 138 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 138 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekta finansowa dokonana przez 
Komisję nie narusza obowiązku państwa 

Korekta finansowa dokonana przez 
Komisję nie narusza obowiązku państwa 



PE491.058v01-00 28/87 AM\903907PL.doc

PL

członkowskiego przeprowadzania 
procedury odzyskiwania środków na 
podstawie art. 135 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia oraz odzyskania pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 
Traktatu i na podstawie art. 14 
rozporządzenia Rady (WE) nr 659/199939.

członkowskiego albo grupy państw 
członkowskich, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju,
przeprowadzania procedury odzyskiwania 
środków na podstawie art. 135 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia oraz 
odzyskania pomocy państwa w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 Traktatu i na podstawie art. 
14 rozporządzenia Rady (WE) nr 
659/199939.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – tytuł ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalna kontrola programów 
operacyjnych

Proporcjonalna kontrola programów 
operacyjnych i programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalna kontrola programów Proporcjonalna kontrola programów 
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operacyjnych operacyjnych i programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 250 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

Or. en

Poprawka 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 200 000 
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EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

Or. en

Poprawka 1797
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 250 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

Or. en

Poprawka 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 250 000 
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przed zamknięciem wszystkich 
odnośnych wydatków na podstawie art. 
131. Inne operacje nie podlegają więcej niż 
jednemu audytowi na rok obrotowy przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Niniejsze 
przepisy pozostają bez uszczerbku dla ust. 
4.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić rzeczywistą proporcjonalność kontroli programów operacyjnych, proponuje 
się, aby operacje, dla których łączne wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 250 tys. euro, 
nie podlegały więcej niż jednemu audytowi.

Poprawka 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla programów operacyjnych, w 
przypadku których najnowsza opinia z 
audytu nie wykazuje istotnych 
niedociągnięć, Komisja może uzgodnić z 
instytucją audytową na kolejnym 
posiedzeniu, o którym mowa w art. 118 
ust. 3, ograniczenie wymaganego poziomu 
audytu, aby dostosować go do 
stwierdzonego ryzyka. W takich 
przypadkach Komisja nie będzie 
przeprowadzać własnych audytów na 
miejscu, chyba że istnieją dowody 
wskazujące na niedociągnięcia w systemie 
zarządzania i kontroli wpływające na 

2. Dla programów operacyjnych albo 
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju, w przypadku których najnowsza 
opinia z audytu nie wykazuje istotnych 
niedociągnięć, Komisja może uzgodnić z 
instytucją audytową na kolejnym 
posiedzeniu, o którym mowa w art. 118 
ust. 3, ograniczenie wymaganego poziomu 
audytu, aby dostosować go do 
stwierdzonego ryzyka. W takich 
przypadkach Komisja nie będzie 
przeprowadzać własnych audytów na 
miejscu, chyba że istnieją dowody 
wskazujące na niedociągnięcia w systemie 
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wydatki zadeklarowane Komisji w danym 
roku obrotowym, w odniesieniu do którego 
podjęto decyzję o rozliczeniu rachunków.

zarządzania i kontroli wpływające na 
wydatki zadeklarowane Komisji w danym 
roku obrotowym, w odniesieniu do którego 
podjęto decyzję o rozliczeniu rachunków.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla programów operacyjnych, w 
przypadku których Komisja uznaje, że 
może polegać na opinii instytucji 
audytowej, może ona uzgodnić z instytucją 
audytową ograniczenie liczby własnych 
audytów na miejscu kontrolujących pracę 
instytucji audytowej, chyba że istnieją 
dowody na niedociągnięcia w pracy 
instytucji audytowej w roku obrotowym, w 
którym podjęto decyzję o rozliczeniu 
rachunków.

3. Dla programów operacyjnych albo 
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju, w przypadku których Komisja 
uznaje, że może polegać na opinii 
instytucji audytowej, może ona uzgodnić z 
instytucją audytową ograniczenie liczby 
własnych audytów na miejscu 
kontrolujących pracę instytucji audytowej, 
chyba że istnieją dowody na 
niedociągnięcia w pracy instytucji 
audytowej w roku obrotowym, w którym 
podjęto decyzję o rozliczeniu rachunków.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 140 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla ust. 1 instytucja 
audytowa i Komisja mogą przeprowadzać 
audyty operacji, jeżeli podczas oceny 
ryzyka stwierdzono szczególne ryzyko 
nieprawidłowości lub nadużyć 
finansowych lub jeżeli istnieją dowody na 
poważne niedociągnięcia w systemie 
zarządzania i kontroli danego programu 
operacyjnego; takie audyty mogą być 
prowadzone również w ramach audytu 
próby w ciągu 3 lat po zamknięciu 
wszystkich wydatków związanych z daną 
operacją, na podstawie art. 131. Komisja 
może w dowolnym czasie przeprowadzać 
audyty operacji w celu dokonania oceny 
pracy instytucji audytowej przez ponowne 
przeprowadzenie jej działalności 
audytowej.

4. Bez uszczerbku dla ust. 1 instytucja 
audytowa i Komisja mogą przeprowadzać 
audyty operacji, jeżeli podczas oceny 
ryzyka stwierdzono szczególne ryzyko 
nieprawidłowości lub nadużyć 
finansowych lub jeżeli istnieją dowody na 
poważne niedociągnięcia w systemie 
zarządzania i kontroli danego programu 
operacyjnego albo programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju; 
takie audyty mogą być prowadzone 
również w ramach audytu próby w ciągu 3 
lat po zamknięciu wszystkich wydatków 
związanych z daną operacją, na podstawie 
art. 131. Komisja może w dowolnym 
czasie przeprowadzać audyty operacji w 
celu dokonania oceny pracy instytucji 
audytowej przez ponowne 
przeprowadzenie jej działalności 
audytowej.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 1802
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część czwarta – artykuł 142 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule i nie mają mocy 
wstecznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Dla pewności prawa oraz w celu uproszczenia procedur administracyjnych akty delegowane 
nie mogą mieć mocy wstecznej.

Poprawka 1803
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część czwarta – artykuł 142 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule. Akty delegowane nie 
mają mocy wstecznej.

Or. de

Poprawka 1804
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część czwarta – artykuł 142 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

Akty delegowane nie mają mocy 
wstecznej.

Or. de

Uzasadnienie

Akty delegowane z mocą wsteczną prowadzą do braku pewności i zaufania wśród lokalnych 
odbiorców finansowania i wymagają zdolności administracyjnych na wszystkich szczeblach.
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Poprawka 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część czwarta – artykuł 142 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, przyznaje 
się na czas nieokreślony od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, przyznaje 
się na okres jednego roku od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzenie uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych jako narzędzia do 
ustanawiania przepisów wspólnotowych na czas nieokreślony sprawia, że Komisja uzyskuje 
uprawnienia regulacyjne na cały okres programowania 2014–2020, co może być przyczyną 
niepewności prawnej i naruszenia prawa do obrony.

Poprawka 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Ramy te, zgodnie z art. 10, mają służyć 
jako środek koordynacji, integracji i 
równoważenia celów różnych strategii 
politycznych w specyficznych kontekstach 
regionalnych, a w szczególności jako 
środek koordynacji i równoważenia 
priorytetów inwestycyjnych oraz celów 
tematycznych określonych w art. 9.
1. Zasady horyzontalne i wyzwania 
przekrojowe
Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów
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1.1.1. Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga 
skoordynowanych działań prowadzonych 
zgodnie z zasadą pomocniczości i 
proporcjonalności oraz w ramach 
partnerstwa. Musi ono też przybierać 
formę operacyjnej i 
zinstytucjonalizowanej współpracy, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów w niniejszym 
rozporządzeniu stanowi wzmocnienie tej 
zasady i wartość dodaną w kontekście 
samej polityki spójności.
1.1.2 Zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów należy przestrzegać, 
aby ułatwiać wprowadzanie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz realizację priorytetów Unii z zakresu 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
1.1.3 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
prowadzić następujące działania:
a) realizować partnerstwo zgodnie z 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5;
b) ustanawiać mechanizmy koordynacji 
między różnymi szczeblami sprawowania 
rządów zgodnie z odnośnymi systemami 
uprawnień konstytucyjnych;
c) regularnie składać sprawozdania z 
realizacji partnerstwa.
1.1.4 Na wszystkich etapach 
wykorzystania funduszy wchodzących w 
zakres RWP partnerstwo należy 
zorganizować tak, aby bezpośrednio 
zaangażować władze regionalne i lokalne 
w przygotowanie umów partnerskich oraz 
programów, a także przygotowanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę tych 
programów. Należy też uwzględnić 
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partnerów społecznych i gospodarczych, 
inne organy publiczne, jak również 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji, tak aby zapewnić 
partnerskie stosunki na wszystkich 
etapach realizacji tej polityki.
1.2 Trwały rozwój
1.2.1 Zasada stałego rozwoju, określona w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(Traktat UE), dotyczy koncepcji postępu, 
zgodnie z którą rozważając kwestię 
dobrobytu i lepszej jakości życia obecnych 
i przyszłych pokoleń, należy uwzględniać 
aspekty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe.
1.2.2 A zatem aspekty związane z trwałym 
rozwojem, jak również zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
integralną część każdego planu, od 
projektowania do realizacji, od 
monitorowania do oceny. Odstępstwa od 
zasady „zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
1.2.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą wykorzystać wszystkie dostępne 
instrumenty polityki unijnej, aby zmierzyć 
się ze stojącymi przed nimi złożonymi 
wyzwaniami. Szczególnie przy 
podejmowaniu kwestii zmiany klimatu 
środki należy skoncentrować na 
działaniach prewencyjnych i łagodzących. 
Każda nowa inwestycja prowadzona przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem RWP musi odznaczać się 
odpowiednią odpornością na 
oddziaływanie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Z EFRR i Fundusz Spójności należy 
nadal finansować zasadnicze inwestycje w 
infrastrukturę państw członkowskich i 
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regionów, tak aby możliwe było spełnienie 
wymogów ramowej dyrektywy wodnej1 i 
innych odnośnych dyrektyw. Istnieją 
rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na wkład w 
zrównoważone działania, pojawiają się też 
nowe rozwiązania w tym zakresie. Dlatego 
EFRR musi cały czas wspierać badania 
naukowe w przedmiotowej dziedzinie. 
Takie wsparcie musi być ukierunkowane 
na uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”. 
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. Środki z EFRROW można też 
wykorzystywać w celu udzielania wsparcia 
zarządcom terenu tam, gdzie wymogi 
środowiskowe prowadzą do powstania 
niekorzystnej sytuacji, właściwej dla 
danego obszaru.
1 Dz.U. nr … dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r.
1.2.5 Realizacja trwałego rozwoju nie 
może mieć charakteru ćwiczenia 
technicznego. Aby dopilnować, że cel ten 
jest wprowadzany do głównego nurtu 
działalności funduszy objętych zakresem 
RWP, instytucje zarządzające muszą w 
należyty i spójny sposób uwzględniać ów 
cel w ramach całego cyklu życia 
programu i przyjmować bardziej aktywne 
podejście do kwestii ograniczania 
szkodliwych dla środowiska skutków 
działań między innymi poprzez 
następujące posunięcia:
a) kierowanie inwestycji na rozwiązania 
najbardziej efektywne pod względem 
zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjmowanie perspektywy 
długoterminowej przy porównywaniu 
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kosztów „cyklu życia” alternatywnych 
metod inwestycji;
d) szersze zastosowanie zielonych 
zamówień publicznych.
1.3 Promowanie równouprawnienia 
mężczyzn o kobiet oraz niedyskryminacji
Państwa członkowskie i regiony muszą 
zwiększyć wysiłki na rzecz 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia mężczyzn 
i kobiet, a także zwalczania dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną na wszystkich etapach 
wykorzystania funduszy wchodzących w 
zakres RWP.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
muszą realizować cel równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet oraz podejmować 
działania zapobiegające dyskryminacji w 
trakcie przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny operacji 
prowadzonych w ramach programów 
współfinansowanych z funduszy 
wchodzących w zakres RWP i jasno 
określić działania, jakie należy podjąć, 
aby uwzględnić tę zasadę w programie.
1.3.3 Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiałby gospodarkę 
Unii. Uwolnienie potencjału takiego 
wzrostu aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
zatrudnienia. Należy zatem w pełni podjąć 
kwestię przeszkód dla udziału kobiet w 
rynku pracy. Państwa członkowskie i 
regiony muszą dopilnować, by obok EFS, 
EFRR, Funduszu Spójności, EFMR i 
EFRROW finansować też działania 
promujące niezależność ekonomiczną 
kobiet, przyczyniać się do wprowadzania 
odpowiedniej równowagi między życiem 
zawodowym i rodzinnym oraz zwiększać 
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szanse kobiet jako przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomogą zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu ze strony funduszy objętych RWP 
w równouprawnienie płci.
1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi objęte 
publiczną ofertą i współfinansowane z 
funduszy, które wchodzą w zakres RWP, 
muszą być dostępne. W szczególności 
dostępność do technologii w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia 
realizacji celu włączenia grup w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
niepełnosprawnych.
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie podjęcie kwestii potrzeb grup 
w niekorzystnej sytuacji, tak aby 
umożliwić im większą integrację z 
rynkiem pracy i pełny udział w 
społeczeństwie.
1.4.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą nadal promować spójność 
społeczną na równi ze spójnością 
gospodarczą i terytorialną, we wszystkich 
regionach UE, jeżeli cele strategii 
„Europa 2020” mają zostać osiągnięte.
1.5 Przemiany demograficzne
1.5.1 Dostosowanie się do przemian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Przemiany demograficzne 
przyczyniają się do powstania nowych 
wyzwań. Takie przemiany demograficzne 
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należy analizować i podejmować w 
szczególności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, jeżeli różne trendy przemian 
stają się oczywiste. Opracowując 
dopasowane strategie rozwiązywania 
problemów demograficznych i tworzenia 
możliwości rozwoju „srebrnej 
gospodarki”, państwa członkowskie i 
regiony bazują na funduszach objętych 
zakresem RWP.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
dla osób starszych przyniesie liczne 
korzyści dla ludzi, społeczeństw i 
budżetów publicznych. Państwa 
członkowskie i regiony muszą 
wykorzystywać fundusze wchodzące w 
zakres RWP, aby podejmować działania 
ułatwiające włączenie wszystkich grup 
wiekowych. Jak najlepsze wykorzystanie 
wszystkich istniejących zasobów ludzkich, 
w tym poprzez wysiłki na rzecz 
rozwiązania problemu bezrobocia osób 
młodych, stanowi odzwierciedlenie 
pilnych zadań, jakie należy zrealizować 
przy wykorzystaniu funduszy 
wchodzących w zakres RWP, 
przyczyniając się do maksymalizacji 
potencjału całej populacji UE. Cel ten 
będzie realizowany w oparciu o lepszy 
dostęp do edukacji oraz zapewnienie jej 
minimalnego poziomu i jakości, jak 
również poprzez wspieranie struktur 
wsparcia socjalnego. Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną służyłyby też 
realizacji celu długiego życia zawodowego 
w dobrym zdrowiu w przypadku 
wszystkich obywateli Unii.
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony muszą uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane z 
przemianami demograficznymi. W 
regionach najsilniej dotkniętych 
przemianami demograficznymi muszą one 
określać środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
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lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym;
b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego;
oraz
d) zapewnianie racjonalnego pod 
względem kosztów sposobu świadczenia 
opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej, w tym inwestycji w 
infrastrukturę.
1.6 Zintegrowane podejście
1.6.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma podstawowe znaczenie w kontekście 
skutecznego reagowania na wyzwania, 
wobec jakich stają państwa członkowskie i 
regiony. Wyzwania te wiążą się z 
wpływem: globalizacji; aspektów 
dotyczących środowiska i energetyki; 
problemów związanych ze starzeniem się i 
przemianami demograficznymi; przemian 
technologicznych i zapotrzebowania na 
innowacje; oraz nierówności dochodów i 
segregacji społecznej. Złożony charakter 
tych wzajemnie powiązanych zagadnień 
oznacza, że aby rozwiązania przyniosły 
pożądany skutek, muszą być 
zintegrowane, wielosektorowe i 
wielowymiarowe.
1.6.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem RWP umożliwiają łączenie 
potencjału różnych funduszy UE w 
zintegrowane pakiety, które są 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
lokalnych i regionalnych.
1.6.3 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów ukierunkowanych 
na określenie najwłaściwszych działań 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zwracać szczególną uwagę na zasadnicze 
cechy terytorialne, strukturalne i 



AM\903907PL.doc 43/87 PE491.058v01-00

PL

instytucjonalne, takie jak połączalność 
danego regionu, wzorce zatrudnienia i 
mobilność pracowników; powiązania 
między obszarami wiejskimi i miejskimi; 
wzajemne zależności na szczeblu 
lokalnym między różnymi sektorami; 
dziedzictwo kulturowe; starzenie się i 
przemiany demograficzne; itd.
1.6.4 Państwa członkowskie i regiony 
muszą poddawać analizie zasadnicze 
wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania muszą też 
one rozważyć, na jakie szczególne aspekty 
dobrobytu swych obywateli chcą mieć 
wpływ i kłaść zwiększony nacisk przy 
wykorzystaniu środków prowadzenia 
polityki oraz jak należy projektować i 
realizować taką politykę w kontekście 
konkretnego państwa członkowskiego czy 
regionu.
1.6.5 Aby wspierać odpowiednie strategie 
polityczne, które są dopasowane do 
specyficznych potrzeb regionalnych, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
dalej wypracowywać zintegrowane 
podejście do procesu projektowania i 
realizacji tych strategii, uwzględniając 
właściwe aspekty kontekstowe, 
koncentrując się też na zestawie 
następujących elementów kluczowych:
a) ocenie potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”;
b) ocenie wyzwań rozwojowych stojących 
przed danym regionem i jego zdolności do 
podjęcia tych wyzwań;
c) aspekcie odpowiedniego zakresu i 
kontekstu terytorialnego przy 
opracowywaniu i realizacji strategii 
politycznych, zgodnie z zasadą 
pomocniczości;
d) procesie formułowania uzgodnień 
dotyczących wielopoziomowego 
sprawowania rządów, niezbędnych do 
zapewnienia skutecznej realizacji strategii 
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politycznych;
e) wyborze odpowiednich wskaźników 
rezultatu, które wykorzystuje się do 
monitorowania i oceny strategii 
politycznych.
2. Synergie i koordynacja funduszy 
wchodzących w zakres RWP z 
instrumentami innych strategii 
politycznych UE
2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy koordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i 
powiązane instrumenty, które odgrywają 
jakąkolwiek rolę przy zapewnianiu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz bardziej 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego 
w UE. Musi to też znaleźć 
odzwierciedlenie w lepszym 
skoordynowaniu budżetu Unii oraz 
budżetów państw członkowskich i 
regionów w kontekście finansowania 
wspólnych priorytetów politycznych, jak 
również w ściślejszej współpracy 
wertykalnej między UE a podmiotami 
krajowymi i regionalnymi.
2.1.2 Synergie i koordynacja nie zakładają 
uniwersalnych rozwiązań. W związku z 
tym należy przeprowadzić bardziej 
szczegółową analizę oddziaływania 
unijnych strategii politycznych w 
regionach oraz ich wpływu na spójność, 
tak aby rozwijać efektywne synergie oraz 
określać i promować najwłaściwsze na 
szczeblu europejskim środki wspierające 
inwestycje lokalne i regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić na etapie programowania 
i wdrażania spójność wszystkich działań 
wspieranych przez fundusze wchodzące w 
zakres RWP oraz celów innych strategii 
politycznych UE. W tym celu muszą dążyć 
do:
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a) identyfikowania i wykorzystywania 
komplementarności różnych 
instrumentów UE na szczeblu krajowym i 
regionalnym, zarówno na etapie 
planowania, jak i w trakcie wdrażania;
b) optymalizacji istniejących struktur, a 
tam, gdzie to konieczne, do tworzenia 
nowych, tak aby ułatwiać strategiczną 
identyfikację priorytetów dla różnych 
instrumentów i struktur do celów 
koordynacji na szczeblu krajowym, unikać 
powielania działań i określać obszary, w 
których niezbędne jest dodatkowe 
wsparcie finansowe;
c) pełnego wykorzystania potencjału w 
zakresie łączenia wsparcia udzielanego w 
ramach różnych instrumentów, aby 
wspierać działania indywidualne i ściśle 
współpracować z podmiotami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie innych 
instrumentów krajowych oraz zapewniać 
beneficjentom spójne i ukierunkowane 
możliwości finansowania.
2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma zwiększenie 
synergii i komplementarności polityki 
spójności i programu „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym wprowadzeniu jasnego 
rozgraniczenia obszarów działania.
W szczególności państwa członkowskie i 
regiony muszą opracować, zgodnie z 
krajowym programem reform, krajową 
lub regionalną strategię badań i innowacji 
(B&I) na rzecz inteligentnej specjalizacji. 
Strategie te należy opracowywać w 
ramach ścisłej współpracy krajowych i 
regionalnych instytucji zarządzających 
oraz organów bezpośrednio zajmujących 
się realizacją programu „Horyzont 2020”, 
angażując jednocześnie takie 
zainteresowane strony jak uniwersytety i 
instytucje szkolnictwa wyższego, lokalny 
przemysł i partnerzy społeczni. Te 
strategie innowacji muszą uwzględniać 
zarówno działania oddolne, jak i odgórne, 
ukierunkowane na program „Horyzont 
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2020” i wynikające z tego programu.
2.2.3 Oddolne działania mające na celu 
przygotowanie graczy B&I do udziału w 
projektach „Horyzont 2020” („schody ku 
doskonałości”) zostaną opracowane w 
ramach procesu budowania potencjału. 
Należy zwiększyć komunikację i 
współpracę między krajowymi punktami 
kontaktowymi ds. programu „Horyzont 
2020” oraz instytucjami zarządzającymi 
funduszami, które wchodzą w zakres 
RWP, w szczególności w odniesieniu do 
projektów, które znalazły się na krótkiej 
liście tego programu i nie zostały 
sfinansowane ze względu na brak 
środków.
2.2.4 Działania odgórne muszą zapewniać 
środki na rzecz eksploatacji i 
rozpowszechniania na rynku wyników 
B&I uzyskanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” i mogą obejmować: 
zakłady pilotażowe i obiekty 
demonstracyjne, weryfikację koncepcji i 
finansowanie na wczesnym etapie, 
inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wsparcie na rzecz 
projektowania i realizacji takich strategii 
innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie w zakresie identyfikacji 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury B&I, której powstanie leży 
w interesie europejskim, promocję 
współpracy międzynarodowej, wsparcie 
metodologiczne w ramach wzajemnej 
oceny, wymianę dobrych praktyk oraz 
szkolenia w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
muszą uwzględniać następujące środki 
dodatkowe ukierunkowane na uwolnienie 
ich potencjału w zakresie doskonałości i 
innowacji, w sposób, który jest 
komplementarny i tworzy synergie z 
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programem „Horyzont 2020”:
a) tworzenie powiązań między nowymi 
centrami doskonałości i innowacyjnymi 
regionami w słabiej rozwiniętych 
państwach członkowskich z wiodącymi 
partnerami z Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie doskonałości w 
regionach słabiej rozwiniętych;
c) określanie „przywódców EPB”, tak aby 
przyciągnąć wybitnych naukowców; oraz
d) wspieranie dostępu do 
międzynarodowych sieci dla badaczy i 
innowatorów.
2.3 Program LIFE
2.3.1 Tam, gdzie jest to możliwe, należy 
wykorzystywać synergie między 
instrumentami polityki UE 
(instrumentami finansowania, jak i 
instrumentami o charakterze 
niefinansowym), które służą 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu, 
ochronie środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobami.
2.3.2 Ponieważ programy te przyczynią się 
do realizacji celów z zakresu trwałego 
wzrostu gospodarczego w oparciu o 
większą koncentrację tematyczną oraz 
wzmocnioną zasadę trwałego rozwoju, 
synergie, o których mowa w pkt 2.3.1, 
stanowią nieodłączny element ram 
regulacyjnych dotyczących funduszy, 
które wchodzą w zakres RWP.
2.3.3 Należy tworzyć synergie z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinach 
związanych z przyrodą (takich jak usługi 
ekosystemowe i różnorodność 
biologiczna), wodą, odpadami, 
powietrzem, przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i dostosowaniem się do niej. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić w oparciu o projekty dodatkowe, 
które mają charakter komplementarny, 
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jak również poprzez promocję rozwiązań, 
metod i podejść sprawdzonych w ramach 
rzeczonego programu.
2.3.4 Należy promować wykorzystywanie 
oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ), oceny skutków w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
(SEA) i innych właściwych instrumentów 
jako sposób uwzględnienia utraty 
różnorodności biologicznej i skutków 
zmiany klimatu w procesie planowania 
przestrzennego (obejmującego strategie 
makroregionalne), a także w procesie 
decyzyjnym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą promować zieloną infrastrukturę, 
ekoinnowacje i wdrażanie innowacyjnych 
technologii w celu tworzenia bardziej 
ekologicznej gospodarki.
2.3.6 Budowanie potencjału to wstępny 
warunek realizacji tych działań. Proces 
ten musi prowadzić do zwiększenia 
potencjału i rozwijania zdolności w 
przypadku władz i partnerów na szczeblu 
lokalnym i regionalnym.
2.3.7 Mając na uwadze, że wyzwania 
środowiskowe nie uznają granic 
administracyjnych, najwyższe znaczenie 
ma współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa władz 
europejskich, krajowych, regionalnych i 
lokalnych w kwestii ochrony 
różnorodności biologicznej i zasobów 
naturalnych we wszystkich regionach. 
Większe wykorzystanie potencjału 
współpracy terytorialnej oraz wymiany 
informacji, doświadczeń i dobrych praktyk 
znacząco przyczyniłoby się do realizacji 
celów środowiskowych oraz tych 
związanych z klimatem.
2.3.8 Ponadto finansowanie z funduszy 
wchodzących w zakres RWP należy 
skoordynować ze wsparciem z programu 
NER 300, w którym wykorzystuje się 
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dochody ze sprzedaży na aukcjach 
uprawnień do emisji w europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji2.
2 Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39–48 
2010/670/UE: Decyzji Komisji z dnia 3 
listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i 
środki dotyczące finansowania 
komercyjnych projektów 
demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie 
i geologiczne składowanie CO2 oraz 
projektów demonstracyjnych w zakresie 
innowacyjnych technologii energetyki 
odnawialnej realizowanych w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, 
ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2010/670/UE) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, 
s. 32–46.
2.4 ERASMUS dla wszystkich
2.4.1 należy zwiększyć synergie między 
funduszami wchodzącymi w zakres RWP 
oraz programem „Erasmus dla 
wszystkich”, tak aby zmaksymalizować 
wpływ inwestycji w ludzi. Inwestycje te 
przyniosą zasadnicze korzyści zarówno 
pojedynczym osobom, jak i całym 
społeczeństwom, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu. 
Program „Erasmus dla wszystkich” 
wspiera tylko projekty transnarodowe, 
natomiast w ramach polityki spójności 
bardziej uwypukla się wymiar regionalny. 
Państwa członkowskie i regiony zachęca 
się do testowania narzędzi i metod 
będących efektem współpracy 
transnarodowej w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”, a następnie do 
wdrażania ich na swoim terytorium za 
pośrednictwem funduszy wchodzących w 
zakres RWP.
2.4.2 Komisja i państwa członkowskie 
muszą zapewnić skuteczną koordynację 
polityki spójności oraz programu 
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„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozgraniczenie objętych 
wsparciem rodzajów inwestycji i grup 
docelowych. Program „Erasmus dla 
wszystkich” będzie się koncentrować na 
wsparciu na rzecz transnarodowej 
mobilności edukacyjnej studentów, 
młodzieży i pracowników; na partnerstwie 
strategicznym organizacji i instytucji z 
całej Europy oraz na działaniach 
wspierających opracowywanie i wdrażanie 
polityki. W przypadku polityki spójności 
zasadnicze priorytetowe cele inwestycyjne 
to: edukacja, szkolenia w ramach rynku 
pracy oraz mobilność edukacyjna 
dorosłych.
2.4.3 Lepsze wyniki uzyska się ponadto 
dzięki promowaniu komplementarności 
finansowania mobilności oraz 
finansowania działań, które wprowadzają 
do głównego nurtu sprawdzone 
rozwiązania i innowacyjne 
przedsięwzięcia określone na szczeblu 
europejskim w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”. Ustanowione 
w ramach tego programu agencje krajowe 
mogą przyczyniać się do wprowadzenia 
takiej koordynacji.
2.5 Instrument „Łącząc Europę”+ TEN, 
sieci energetyczne i telekomunikacyjne
2.5.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
rozplanowywać w ścisłej współpracy, tak 
aby zapewnić optymalne powiązania 
między różnymi rodzajami infrastruktury 
(w obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub jednolitego rynku, a w szczególności 
tych dotyczących priorytetowych sieci 
transportowych, energetycznych i 
cyfrowych, należy zapewnić maksymalną 
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dźwignię finansową.
2.5.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych, jak i poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany muszą 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia między regionami 
a siecią kompleksową oraz bazową 
transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci, 
korzystały obszary miejskie i wiejskie.
2.5.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na: 
podjęcie wyzwania w postaci zmiany 
klimatu, przyszły rozwój zintegrowanej 
sieci TEN-T oraz koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.5.4 W białej księdze Komisji na temat 
transportu3 przedstawia się wizję 
konkurencyjnego i efektywnego pod 
względem zasobów systemu 
transportowego, wskazując, że w sektorze 
transportu niezbędna jest znacząca 
redukcja emisji gazów cieplarnianych. W 
przypadku funduszy wchodzących w 
zakres RWP oznacza to konieczność 
skoncentrowania się na zrównoważonych 
formach transportu i na inwestycjach w 
obszary, które generują większą 
europejską wartość dodaną, jak na 
przykład w sieci transeuropejskie. Po 
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dokonaniu identyfikacji inwestycjom tym 
należy nadać priorytet w zależności od ich 
wkładu w mobilność, trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
oraz w jednolitą europejską przestrzeń 
transportową. 
3 „Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” 
(COM 2011) 144 final.
2.5.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 
modernizację.
2.5.6 W przypadku transportu morskiego 
należy rozbudowywać porty jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych. 
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 
musi zwiększać ich wkład na rzecz 
zrównoważonych europejskich sieci 
transportu towarowego.
2.5.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR, Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem o 
konkurencyjnej procedurze selekcji 
projektów. W ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” będą finansowane 
projekty dotyczące sieci bazowej 
(najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: uwzględniają brakujące 
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połączenia transgraniczne, najważniejsze 
wąskie gardła i węzły wielomodalne. 
Fundusz Spójności skoncentruje się na 
największej europejskiej wartości dodanej 
projektów, aby wyeliminować wąskie 
gardła w ramach sieci transportowych, 
wspierając infrastrukturę TEN-T zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej.
2.5.8 Przy pomocy Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych zostanie też 
stworzona infrastruktura lokalna i 
regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
2.5.9 Instrument „Łącząc Europę” ma 
charakter komplementarny w stosunku do 
Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych, ponieważ przyczynia się 
do realizacji celów z zakresu rozwoju
regionalnego i lokalnego w odniesieniu do 
infrastruktury, tak aby zapewnić 
maksymalną wartość dodaną w ramach 
funkcjonalnego, zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
2.6 IPA, ENPI, EFR
2.6.1 Należy dążyć do coraz większej 
synergii instrumentów zewnętrznych i 
polityki spójności, tak aby zwiększyć 
efektywność realizacji wielorakich celów 
polityki unijnej. W szczególności synergie 
i komplementarność należy tworzyć, 
uwzględniając Europejski Fundusz 
Rozwoju, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej oraz Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.6.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał do wprowadzania 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
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prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
regiony muszą zatem dopilnowywać, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 
europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koordynacji i 
sprawdzonych rozwiązań.
3. Mechanizm koordynacji funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów
3.1 Państwa członkowskie i regiony muszą 
dopilnowywać, by działania finansowane 
przez fundusze objęte zakresem RWP 
tworzyły synergie oraz by racjonalizacja 
prowadziła do faktycznego zmniejszenia 
kosztów i obciążeń administracyjnych.
3.2 Ministerstwa i instytucje zarządzające 
odpowiedzialne za wykorzystanie środków 
z funduszy wchodzących w zakres RWP 
muszą ściśle współpracować w związku z 
przygotowaniem, realizacją, 
monitorowaniem i oceną umów i 
programów partnerskich. W szczególności 
muszą one:
a) identyfikować obszary działania, w 
których fundusze wchodzące w zakres 
RWP można łączyć w komplementarny 
sposób, tak aby realizować cele 
tematyczne określone w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy, który wchodzi w zakres 
RWP, innych instytucji zarządzających i 
właściwych ministerstw w opracowywanie 
systemów wsparcia, tak aby zapewniać 
synergie i unikać powielania działań;
c) ustanawiać wspólne komisje 
monitorujące programy, w ramach 
których wykorzystuje się fundusze 
wchodzące w zakres RWP, i rozwijać inne 
wspólne organy zarządcze i organy 
kontroli, tak aby ułatwiać koordynację 
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między władzami odpowiedzialnymi za 
wykorzystanie środków z funduszy 
wchodzących w zakres RWP;
d) korzystać ze wspólnych rozwiązań w 
zakresie e-rządzenia ukierunkowanych na 
wnioskodawców i beneficjantów oraz 
pojedyncze punkty kontaktowe, tak aby 
udzielać porad na temat możliwości 
otrzymania wsparcia w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem RWP.
4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)
4.1 Ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i 
spójności w wymiarze regionalnym leży 
we współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne i stara się 
przezwyciężać granice naturalne. Często 
najbardziej skuteczna jest współpraca, 
która dotyczy wspólnych potrzeb 
występujących na wspólnym terytorium.
4.2 Współpraca transgraniczna jest 
efektem zrozumienia, iż wiele wyzwań nie 
zatrzymuje się na granicach 
administracyjnych. Skuteczna reakcja 
wymaga wspólnych działań oraz dzielenia 
się wiedzą na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym.
4.3 Ponadto inherentny potencjał 
regionów przygranicznych można 
wykorzystać dzięki lokalnie 
zorientowanym środkom wsparcia.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne wytyczyły drogę w 
kierunku organizowania się 
zainteresowanych stron w ramach 
wspólnych działań na odpowiednim 
szczeblu terytorialnym. Strategie te 
zwiększyły zrozumienie konieczności 
współpracy przy podejmowaniu 
problemów, które nie mogą zostać 
rozwiązane przez jedno państwo 
członkowskie, jak to miało miejsce na 
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przykład w przypadku oczyszczania Morza 
Bałtyckiego czy Dunaju. Strategie 
makroregionalne i inne formy współpracy 
terytorialnej można wspierać za 
pośrednictwem zarówno EFRR, jaki i 
EFS, a konkretne warunki uzyskania 
wsparcia na rzecz takich strategii należy 
określać w programach.
4.5 Przezwyciężanie barier musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem RWP – cele 
istniejących strategii makroregionalnych 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w 
wymogach z zakresu analizy i ustalania 
celów w ramach odnośnych programów 
operacyjnych, poczynając od fazy 
planistycznej. Strategie te nie spełnią 
swojej roli, chyba że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
odnośnych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Jednocześnie państwa członkowskie i 
regiony muszą dopilnować, by programy z 
zakresu współpracy terytorialnej wnosiły 
efektywny wkład w proces realizacji celów 
strategii „Europa 2020”. Państwa 
członkowskie i regiony mogą zatem 
rozwijać współpracę, jak również 
testować, pilotować i wprowadzać nowe 
rozwiązania, dopilnowując, by współpraca 
ta wspierała szerzej pojęte cele polityczne. 
W stosownych przypadkach współpracę 
terytorialną należy wykorzystywać, aby 
łączyć decydentów ponad granicami i 
działać na rzecz przezwyciężania 
wspólnych problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony muszą 
postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzie przezwyciężania 
barier dla współpracy, co z kolei będzie 
wspierać realizację celów polityki 
krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.
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Or. en

Poprawka 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. es

Poprawka 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przejrzyste, z obiektywnie 
weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i publicznie 
dostępnymi danymi źródłowymi;

– przejrzyste, łatwo zrozumiałe, z 
obiektywnie weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i publicznie 
dostępnymi danymi źródłowymi;

Or. en

Poprawka 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.1 – kolumna 
3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przyjęcie środków koniecznych do 
utworzenia systemu certyfikacji w 
odniesieniu do charakterystyki 
energetycznej budynków, zgodnie z art. 11 

– przyjęcie środków koniecznych do 
utworzenia systemu certyfikacji w 
odniesieniu do charakterystyki 
energetycznej budynków, zgodnie z art. 9 
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dyrektywy 2010/31/UE; ust. 3 pkt B, art. 11 oraz art. 18 dyrektywy 
2010/31/UE;

Or. en

Poprawka 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.1 – kolumna 
3 – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
przedkłada się krajowe plany działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii, w 
których cele z zakresu oszczędności 
energii przekłada się na konkretne i 
spójne środki, lub równoważne 
dokumenty sprawozdawcze, przy 
zastosowaniu dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (kiedy uchyli 
już ona dyrektywę 2006/32/WE).

Or. en

Poprawka 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.1 – kolumna 
2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transpozycja do prawa krajowego 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej, kiedy tylko zostanie ona 
przyjęta (COM(2011)370 końcowy).

Or. en
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Poprawka 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.1 – kolumna 
2 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transpozycja do prawa krajowego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z 
energią (przekształcenie).

Or. en

Poprawka 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie wprowadza 
systemy wsparcia dla trzech sektorów 
energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.: 
energii elektrycznej, ciepłownictwa i 
transportu;

Or. en

Poprawka 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – kolumna trzecia – tiret 
pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie zapewniło wkład 
różnych użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale na 
sektory, zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2000/60/WE;

– państwo członkowskie przedsięwzięło 
środki w celu zapewnienia wkładu 
różnych użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale na 
sektory, zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2000/60/WE;

Or. es

Poprawka 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 4 – podpunkt 4.1 – kolumna 
3 – tiret piąte b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wdrożenie mechanizmów nadzoru rynku
zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/125/WE.

Or. en

Poprawka 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.1 – kolumna 
3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie zapewniło wkład 
różnych użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale na 
sektory, zgodnie z art. 9 dyrektywy
 2000/60/WE;

– państwo członkowskie zapewniło wkład 
różnych użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale na 
sektory, zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2000/60/WE, gwarantując równy i 
powszechny dostęp do tego wspólnego 
dobra;
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Or. en

Poprawka 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2a Różnorodność biologiczna

Państwo członkowskie przedkłada, i wraz 
z Komisją Europejską przyjmuje, 
wieloletni plan określania priorytetów i 
finansowania inwestycji na rzecz 
obszarów Natura 2000 (traktowany 
priorytetowo program ramowy) zgodnie z 
art. 8 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

Or. en

Poprawka 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują 
wieloletni plan określania priorytetów i 
finansowania inwestycji zgodnie z art. 8 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(traktowany priorytetowo ramowy 
program finansowania sieci Natura 
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2000), uwzględniając: 1. wykaz działań 
priorytetowych na obszarach Natura 2000 
oraz odnośnych potrzeb w zakresie 
współfinansowania UE; 2. analizę 
wniosków o współfinansowanie 
składanych w ramach różnych funduszy 
UE, aby zrealizować te działania.

Or. en

Poprawka 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2b. Sektor dziedzictwa kulturowego: 
opracowanie projektów mających na celu 
ochronę, przekazywanie, promocję i 
rozwój materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

Or. en

Poprawka 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.2 a (nowy) –
kolumna 3 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skuteczne instrumenty są dostępne na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, przede wszystkim w regionach o 
szczególnej specyfice;

Or. en
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Poprawka 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 6 – podpunkt 6.2 b (nowy) –
kolumna 3 – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Prowadzi się działania mające na celu 
wykorzystanie różnorodności kulturowo-
językowej oraz całego dziedzictwa żywego 
Unii.

Or. en

Poprawka 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.1. Drogi: Istnienie kompleksowego 
krajowego planu transportu, który we 
właściwy sposób ustala priorytety 
inwestycji w bazową transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T), w sieć 
kompleksową (inwestycje inne niż w sieć 
bazową TEN-T) oraz we wtórną łączność 
(w tym transport publiczny na szczeblu 
regionalnym i lokalnym).

7.1. Drogi: Istnienie kompleksowego 
krajowego planu transportu, który we 
właściwy sposób ustala priorytety 
inwestycji w bazową transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T), w sieć 
kompleksową (inwestycje inne niż w sieć 
bazową TEN-T) oraz we wtórną łączność 
(w tym transport publiczny na szczeblu 
regionalnym i lokalnym). Transpozycja i 
stosowanie dyrektywy 2011/76/UE w 
sprawie pobierania opłat za użytkowanie 
niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe.

Or. en
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Poprawka 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.1 – kolumna 
3 – subtiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Istniejące krajowe systemy pobierania 
opłat od użytkowników dróg, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2011/76/UE, 
obejmujące odzyskiwanie kosztów 
infrastruktury, zagrożenie hałasem i 
zanieczyszczenie powietrza, stosowane na 
wszystkich autostradach od początku ich 
działalności.

Or. en

Poprawka 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. strategiczną ocenę środowiskową, 
spełniającą wymogi prawne dotyczące 
planu transportu,

3. strategiczną ocenę środowiskową, 
spełniającą wymogi prawne dotyczące 
planu transportu, w tym ocenę całkowitego 
wpływu realizacji planu na emisję gazów 
cieplarnianych do 2030 r. i 2050 r., w tym 
stosownie do przypadku ocenę wymiaru 
transgranicznego,

Or. en

Poprawka 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

72a. Transport morski

Włączenie dróg morskich (autostrad 
morskich i przewozów kabotażowych) do 
kompleksowego systemu transportu 
regionalnego i transregionalnego, 
krajowego i transnarodowego, zwłaszcza 
w odniesieniu do towarów

Or. fr

Poprawka 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2a (nowy) –
kolumna trzecia – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Gotowy jest rozdział kompleksowego 
planu transportu dotyczący rozwoju 
transportu morskiego, zawierający:

Or. fr

Poprawka 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2a (nowy) –
kolumna trzecia – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– realistyczne i dojrzałe ramy projektu 
(wraz z budżetem);
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Or. fr

Poprawka 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2a (nowy) –
kolumna trzecia – tiret trzecie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– strategiczną ocenę środowiskową, 
spełniającą wymogi prawne dotyczące 
planu transportu;

Or. fr

Poprawka 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 7 – podpunkt 7.2a (nowy) –
kolumna trzecia – tiret czwarte (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu zwiększenie 
zdolności instytucji pośredniczących i 
beneficjentów do realizacji projektów.

Or. fr

Poprawka 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.1 – kolumna 
3 – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Służby zatrudnienia utworzyły sieci z 
pracodawcami i uczelniami.

– Służby zatrudnienia utworzyły sieci z 
pracodawcami i uczelniami, także w 
wymiarze międzysektorowym.

Or. en

Poprawka 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw: Istnienie kompleksowej 
strategii na rzecz pomocy na uruchomienie 
działalności gospodarczej zgodnie z 
programem Small Business Act i w 
zgodzie z ogólnymi wytycznymi polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii, dotyczącymi tworzenia warunków 
dla powstawania miejsc pracy.

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw oraz przenoszenie 
działalności gospodarczej: Istnienie 
kompleksowej strategii na rzecz pomocy 
na uruchomienie działalności gospodarczej 
zgodnie z programem Small Business Act i 
w zgodzie z ogólnymi wytycznymi polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii, dotyczącymi tworzenia warunków 
dla powstawania miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działania informacyjne oraz 
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zwiększające świadomość na szczeblu 
szkół średnich,

Or. en

Poprawka 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– doradztwo dotyczące kwestii płci oraz 
przygotowanie do rozpoczęcia nowej 
działalności gospodarczej,

Or. en

Poprawka 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret trzecie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki ukierunkowane na 
przygotowanie i działania następcze w 
związku z przenoszeniem działalności 
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.4 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie przygotowało 
środki mające na celu promowanie 
aktywnego starzenia się oraz ograniczenie 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę.

– państwo członkowskie przygotowało 
środki mające na celu promowanie 
aktywnego starzenia się.

Or. en

Poprawka 1836
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret drugie – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest kompleksowa (np. obejmuje 
wszystkie sektory edukacji, w tym 
wczesny rozwój dziecka) i odpowiednio 
porusza kwestię środków 
zapobiegawczych, interwencyjnych i 
wyrównawczych,

– jest kompleksowa (np. obejmuje 
wszystkie sektory edukacji, w tym 
wczesny rozwój dziecka), skutecznie 
uwzględnia grupy w trudnej sytuacji, w 
których występuje największe ryzyko 
przedwczesnego zakończenia nauki (takie 
jak Romowie), i odpowiednio porusza 
kwestię środków zapobiegawczych, 
interwencyjnych i wyrównawczych,

Or. en

Poprawka 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret drugie – subtiret czwarte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ma charakter międzysektorowy i 
obejmuje oraz koordynuje wszystkie 
sektory polityki oraz zainteresowane 
podmioty, które są istotne z punktu 
widzenia zjawiska przedwczesnego 
zakończenia nauki.

ma charakter międzysektorowy i obejmuje 
oraz koordynuje wszystkie sektory polityki 
oraz zainteresowane podmioty, w tym 
obszary kultury, sztuki i sportu, które są 
istotne z punktu widzenia zjawiska 
przedwczesnego zakończenia nauki.

Or. en

Poprawka 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych,

– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup w najtrudniejszej
sytuacji,

Or. en

Poprawka 1839
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych,

zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych, ze szczególnym 
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uwzględnieniem grup w trudnej sytuacji, 
takich jak Romowie;

Or. en

Poprawka 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu zwiększanie szans 
na zatrudnienie i przedsiębiorczości, które:

– uwzględniające kwestię płci środki 
mające na celu zwiększanie szans na 
zatrudnienie i przedsiębiorczości, które:

Or. en

Poprawka 1841
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu skuteczne 
świadczenie usług rozwoju umiejętności 
dla młodych ludzi odbywających szkolenie 
zawodowe, dorosłych, kobiet 
powracających na rynek pracy, osób o 
niskich kwalifikacjach i osób starszych, a 
także innych grup osób w niekorzystnej 
sytuacji,

– środki mające na celu skuteczne 
świadczenie usług rozwoju umiejętności 
dla młodych ludzi odbywających szkolenie 
zawodowe, dorosłych, kobiet 
powracających na rynek pracy, osób o 
niskich kwalifikacjach i osób starszych, 
społeczności zmarginalizowanych, takich 
jak Romowie, a także innych grup osób w 
niekorzystnej sytuacji,

Or. en
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Poprawka 1842
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu poprawę 
adekwatności kształcenia i szkolenia oraz 
dostosowanie ich do potrzeb określonych 
grup docelowych.

– środki mające na celu poprawę 
adekwatności kształcenia i szkolenia oraz 
dostosowanie ich do potrzeb określonych 
grup docelowych o szczególnych 
potrzebach, takich jak osoby trwale 
bezrobotne czy społeczności 
zmarginalizowane.

Or. en

Poprawka 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – subtiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu poprawę 
adekwatności kształcenia i szkolenia oraz 
dostosowanie ich do
potrzeb określonych grup docelowych.

– środki mające na celu poprawę 
adekwatności kształcenia i szkolenia oraz 
dostosowanie ich do potrzeb określonych 
grup docelowych, w tym znajomości 
urzędowych i nieurzędowych języków 
regionalnych.

Or. en

Poprawka 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.3a Kształcenie i szkolenie zawodowe -
krajowe i regionalne strategie na rzecz 
nowoczesnego kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

Or. en

Poprawka 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 a (nowy) –
kolumna 3 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uznawanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za siłę napędową trwałego 
rozwoju oraz rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu,

Or. en

Poprawka 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 a (nowy) –
kolumna 3 – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki na rzecz poprawy jakości i 
efektywności szkolenia zawodowego we 
wstępnej fazie i na dalszych etapach,

Or. en
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Poprawka 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 a (nowy) –
kolumna 3 – tiret trzecie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki na rzecz promocji kształcenia i 
szkolenia zawodowego.

Or. en

Poprawka 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest zgodna z krajowymi celami 
dotyczącymi walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z 
definicją w krajowym programie reform), 
co obejmuje rozszerzenie możliwości 
zatrudnienia na grupy w niekorzystnej 
sytuacji,

– zawiera konkretne propozycje dotyczące 
działań na rzecz realizacji celów 
dotyczących walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z 
definicją w krajowym programie reform i 
krajowych bilansach społecznych), co 
obejmuje rozszerzenie możliwości 
zatrudnienia wysokiej jakości na grupy w 
niekorzystnej sytuacji,

Or. en

Poprawka 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – subtiret czwarte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 
zaangażowane w opracowywanie 
aktywnego włączenia,

– wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 
zaangażowane na wszystkich etapach 
(opracowywanie, realizacja i ocena) 
krajowych strategii na rzecz walki z 
ubóstwem oraz na rzecz aktywnego 
włączenia,

Or. en

Poprawka 1850
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – subtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustala możliwe do osiągnięcia krajowe 
cele integracji Romów w celu zbliżenia ich 
do ogółu społeczeństwa; cele te powinny 
odnosić się co najmniej do czterech 
unijnych celów integracji Romów, 
związanych z dostępem do edukacji, 
zatrudnienia, opieki zdrowotnej i 
zakwaterowania,

– ustala możliwe do osiągnięcia krajowe 
cele integracji Romów w celu zbliżenia ich 
do ogółu społeczeństwa, określając jasne, 
ilościowe i możliwe do rozliczenia cele, a 
także terminy i poziomy odniesienia; cele 
te powinny odnosić się co najmniej do 
czterech unijnych celów integracji Romów, 
związanych z dostępem do edukacji, 
zatrudnienia, opieki zdrowotnej i 
zakwaterowania,

Or. en

Poprawka 1851
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – subtiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest spójna z krajowym programem 
reform,

– jest spójna z krajowym programem 
reform oraz z krajową strategią 
ograniczania ubóstwa,

Or. en

Poprawka 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest spójna z krajowym programem 
reform,

– jest spójna z krajowym programem 
reform oraz z krajowymi bilansami 
społecznymi,

Or. en

Poprawka 1853
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – subtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– identyfikuje, w stosownych przypadkach,
mikroregiony w niekorzystnej sytuacji lub 
okolice poddane segregacji, gdzie 
wspólnoty są najbardziej poszkodowane, 
przy wykorzystaniu dostępnych 
wskaźników społeczno-gospodarczych i 
terytorialnych (np. bardzo niski poziom 
wykształcenia, długoterminowe bezrobocie 
itd.);

– identyfikuje, w stosownych przypadkach, 
mikroregiony w niekorzystnej sytuacji lub 
okolice poddane segregacji, gdzie 
wspólnoty są najbardziej poszkodowane, 
przy wykorzystaniu najbardziej 
adekwatnych wskaźników społeczno-
gospodarczych i terytorialnych (np. bardzo 
niski poziom wykształcenia, 
długoterminowe bezrobocie itd.);
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Or. en

Poprawka 1854
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.2 –
kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie krajowych lub regionalnych 
strategii na rzecz zdrowia zapewniających 
dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych, a także stabilność 
gospodarczą.

Istnienie krajowych lub regionalnych 
strategii na rzecz zdrowia zapewniających 
wszystkim równy dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych, a także 
stabilność gospodarczą.

Or. en

Poprawka 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.2 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – subtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych,

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych po przystępnej 
cenie, ukierunkowane na czynniki 
społeczne decydujące o nierównościach w 
zakresie zdrowia,

Or. en

Poprawka 1856
Lívia Járóka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.2 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – subtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych,

zawiera skoordynowane środki 
poprawiające równy dostęp do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych, wyraźnie 
ukierunkowane na grupy w trudnej 
sytuacji i społeczności zmarginalizowane,

Or. en

Poprawka 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej
(o którym mowa w art. 9 ust. 11)

11. Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności oraz 
uczestnictwa administracji publicznej, a 
także promowanie budowania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, władz regionalnych i 
lokalnych oraz innych zainteresowanych 
stron, w szczególności tych partnerów, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [w sprawie wspólnych przepisów 
…] (o którym mowa w art. 9 ust. 11)

Or. en

Poprawka 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Strategia na rzecz podnoszenia 
skuteczności administracji państw 
członkowskich jest gotowa i w trakcie 
realizacji 1; strategia ta obejmuje:

– Strategia na rzecz podnoszenia 
skuteczności administracji regionalnej i 
lokalnej państw członkowskich oraz 
zwiększania jej zdolności do wdrażania 
metod uczestniczących jest gotowa i w 
trakcie realizacji 1; strategia ta obejmuje:

Or. en

Poprawka 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze – subtiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozwój umiejętności na wszystkich 
poziomach;

– rozwój umiejętności na wszystkich 
poziomach, w tym przyjęcie metod 
zapewniających udział społeczeństwa 
obywatelskiego w procesie podejmowania 
decyzji;

Or. en

Poprawka 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze – subtiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– strategię budowania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, władz regionalnych i 
lokalnych oraz innych zainteresowanych 
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stron;

Or. en

Poprawka 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze – subtiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– strategię efektywnego wdrażania zasady 
partnerstwa, w tym finansową koncepcję 
budowania wystarczającego potencjału 
partnerów, o których mowa w art. 5 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna druga

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie mechanizmu, który zapewnia 
skuteczne wdrożenie i stosowanie 
dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne.

Istnienie mechanizmu, który zapewnia 
skuteczne wdrożenie i stosowanie 
dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, jak 
również art. 5 Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych.
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Or. en

Poprawka 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Skuteczne wdrożenie i stosowanie 
unijnej dyrektywy 2000/78/WE
oraz dyrektywy 2000/43/WE w sprawie 
niedyskryminacji są zapewnione przez:

– Skuteczne wdrożenie i stosowanie 
unijnej dyrektywy 2000/78/WE oraz 
dyrektywy 2000/43/WE w sprawie 
niedyskryminacji oraz art. 5 Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
są zapewnione przez:

Or. en

Poprawka 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia, stosowania i nadzoru unijnych 
dyrektyw dotyczących niedyskryminacji,

– uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia, stosowania i nadzoru unijnych 
dyrektyw dotyczących niedyskryminacji 
oraz art. 5 Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki mające na celu zwiększanie 
potencjału administracyjnego w celu 
wdrożenia
i stosowania unijnych przepisów w 
zakresie pomocy państwa.

– środki mające na celu zwiększenie 
potencjału administracyjnego w celu 
wdrożenia i stosowania unijnych dyrektyw 
dotyczących niedyskryminacji oraz art. 5 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie strategii na rzecz promowania 
równouprawnienia płci i mechanizmu 
gwarantującego jej skuteczną realizację.

Istnienie strategii ukierunkowanej na
osiągnięcie celów UE w zakresie
równouprawnienia płci oraz promowanie 
mechanizmu gwarantującego jej skuteczną 
realizację poprzez uwzględnianie aspektu 
płci i podejmowanie konkretnych działań.

Or. en

Poprawka 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Skuteczna realizacja i stosowanie jasno 
sprecyzowanej strategii promowania 

– Skuteczna realizacja i stosowanie jasno 
sprecyzowanej strategii realizacji celów 
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równouprawnienia płci są zapewnione 
przez:

UE w zakresie równouprawnienia płci są 
zapewnione przez:

Or. en

Poprawka 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– plan i kryteria ex ante włączenia celów 
dotyczących równouprawnienia płci 
poprzez normy i wytyczne,

– plan i kryteria ex ante włączenia celów 
dotyczących równouprawnienia płci 
poprzez normy i wytyczne dotyczące 
równouprawnienia płci w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych,

Or. en

Poprawka 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– mechanizmy wdrażania, w tym 
zaangażowanie organu do spraw 
równouprawnienia płci i odpowiedniej 
wiedzy specjalistycznej do 
przygotowywania, monitorowania i oceny 
interwencji.

– mechanizmy wdrażania, w tym
zaangażowanie organu do spraw 
równouprawnienia płci bądź ekspertów ds. 
płci i odpowiedniej wiedzy specjalistycznej 
do przygotowywania, monitorowania i 
oceny interwencji.

Or. en
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Poprawka 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wdrożenie środków zgodnie z art. 9 
Konwencji ONZ w celu zapobiegania 
przeszkodom i barierom w dostępie dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
identyfikowania i eliminowania takich 
przeszkód i barier,

– wdrożenie środków zgodnie z art. 9 
Konwencji ONZ w celu zapobiegania 
przeszkodom i barierom w dostępie dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
identyfikowania i eliminowania takich 
przeszkód i barier we wszystkich 
dziedzinach, w tym w odniesieniu do 
infrastruktury, usług i towarów,

Or. en

Poprawka 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ 
zgodnie z art. 33 Konwencji;

– uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ 
zgodnie z art. 33 Konwencji; oraz udział 
organizacji reprezentujących osoby 
niepełnosprawne w opracowywaniu i 
wdrażaniu tych uregulowań;

Or. en

Poprawka 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 4 – kolumna trzecia – tiret 
pierwsze – subtiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pełną transpozycję dyrektyw 
2004/18/WE i 2004/17/WE;

skreślony

Or. es

Poprawka 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 4 – kolumna trzecia – tiret 
pierwsze – subtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki zapewniające odpowiedni nadzór 
i kontrolę nad przejrzystością procedury 
zawierania umów oraz odpowiednie 
informacje na ten temat;

– środki gwarantujące przejrzystość 
procedury zawierania umów oraz 
odpowiednie informacje na ten temat;

Or. es

Poprawka 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 4 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
subtiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– strategię umożliwiającą i stymulującą 
rozwój zielonych zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Informowanie i komunikacja na temat wsparcia z funduszy – część 1 –
ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nazwa beneficjenta (jedynie osoby 
prawne; osób fizycznych nie należy 
wymieniać),

– nazwa beneficjenta (jedynie osoby 
prawne, w tym te wykorzystujące 
instrumenty finansowe, o których mowa w 
art. 33; osób fizycznych nie należy 
wymieniać),

Or. en

Poprawka 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Informowanie i komunikacja na temat wsparcia z funduszy – część 2 –
sekcja 2.1 – ustęp 2 – punkt d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da. publikowanie przynajmniej wartości 
procentowej odpowiadającej udziałowi 
Unii Europejskiej w całkowitej kwocie 
finansowania przyznanego na publikacje 
na temat finansowanego projektu czy 
działań;

Or. en

Poprawka 1877
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 4 – akapit pierwszy – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) roczna aktualizacja określająca 
działania informacyjne i komunikacyjne, 
które należy przeprowadzić.

(i) roczna aktualizacja określająca 
przewidziane w momencie jej tworzenia 
działania informacyjne i komunikacyjne, 
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które należy przeprowadzić.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie treści rozporządzenia, tak aby w ramach działań komunikacyjnych można było 
również elastycznie reagować na nieprzewidziane potrzeby komunikacyjne.


