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Poprawka25
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 172,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 172, 174 i 349,

Or. pt

Poprawka 26
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego 
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności gospodarki 
rynkowej zgodnie z celami i docelowymi 
poziomami określonymi w strategii 
„Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, 
zintegrowanej, wysoce sprawnej 
infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego 
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności gospodarki 
rynkowej zgodnie z celami i docelowymi 
poziomami określonymi w strategii 
„Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 27
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego 
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności gospodarki 
rynkowej zgodnie z celami i docelowymi 
poziomami określonymi w strategii 
„Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę i 
jej regiony – szczególnie w takich 
dziedzinach jak transport, energetyka i 
telekomunikacja. Sprzyjające rozwojowi 
połączenia zapewnią lepszy dostęp do 
jednolitego rynku i tym samym przyczynią 
się podniesienia konkurencyjności 
gospodarki rynkowej zgodnie z celami i 
docelowymi poziomami określonymi w 
strategii „Europa 2020”.

Or. pt

Uzasadnienie

Znaczenie wspierania integracji i rozwoju wszystkich regionów Europy, zgodnie z celami 
strategii „UE 2020”.

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
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przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu, unikając
jednocześnie pogłębiania izolacji 
niektórych regionów europejskich, takich 
jak regiony najbardziej oddalone i 
wyspiarskie;

Or. pt

Uzasadnienie

Środki i działania na rzecz społeczeństwa i gospodarki charakteryzujących się niską emisją 
dwutlenku węgla nie powinny powodować pogłębiania izolacji regionów, które już same przez 
się są oddalone od rynku wewnętrznego.

Poprawka 29
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu. Komisja 
powinna dopilnować, aby 
międzynarodowe porozumienia i umowy, 
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obowiązujące w obrębie rynku 
wewnętrznego, miały zastosowanie 
również w państwach członkowskich – bez 
powodowania zakłóceń konkurencji – w 
celu zapewnienia sukcesu europejskich 
przedsiębiorstw poddanych światowej 
konkurencji.

Or. fi

Poprawka 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 



AM\913372PL.doc 7/73 PE496.462v01-00

PL

pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, w 
miarę możliwości, z systemem transportu 
śródlądowego.

pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie, 
również te znajdujące się w oddaleniu,
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, w 
miarę możliwości, z systemem transportu 
śródlądowego, mianowicie z myślą o 
zwiększeniu wymiany i ułatwieniu 
mobilności między regionami.

Or. fr

Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W celu osiągnięcia integracji z 
rynkiem wewnętrznym i wspierania 
własnego rozwoju regiony najbardziej 
oddalone pilnie potrzebują 
zoptymalizowania swoich połączeń, w 
szczególności w dziedzinie transportu 
morskiego pasażerów i towarów oraz 
połączeń lotniczych z kontynentem 
europejskim, a także zoptymalizowania 
swoich możliwości w dziedzinie 
energetyki, ponieważ stanowią 
odizolowane systemy energetyczne.

Or. pt

Poprawka 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …20, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. W 
wytycznych przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r.

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …20, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. 
Wytyczne przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r. poprzez budowę nowej 
infrastruktury oraz odnowę i 
modernizację istniejącej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 33
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Powinno się zintegrować dziewięć 
korytarzy kolejowego transportu 
towarowego, sześć korytarzy ERTMS, 
„zielone korytarze” i dziesięć korytarzy 
sieci globalnej w celu stworzenia 
zrównoważonej koncepcji intermodalnej.

Or. en

Poprawka 34
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
systemów zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków 
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR).

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) bez wyłączania wsparcia dla 
sieci kompleksowej i projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie systemów zarządzania 
ruchem (mianowicie systemów zarządzania 
ruchem lotniczym związanych z 
programem SESAR, którego potrzeby w 
zakresie unijnych środków budżetowych 
wynoszą około 3 mld EUR).

Or. pt

Uzasadnienie

Wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinno skupić się na sieci bazowej, lecz 
nie powinno całkowicie wykluczać wsparcia dla sieci kompleksowej, jeżeli projekty 
dostarczają europejską wartość dodaną, w szczególności na obszarach, takich jak regiony 
najbardziej oddalone na mocy przepisów art. 355 i 375 TFUE, które są objęte siecią 
kompleksową, aby zapobiec pogłębianiu ich odizolowania.

Poprawka 35
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
systemów zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków 
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR).

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
systemów zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR). 
Należy przyznać wystarczające 
finansowanie dla projektów z zakresu 
sieci bazowej, ponieważ jest ona 
najbardziej skutecznym sposobem 
wsparcia celów Unii w dziedzinie 
zwiększenia spójności społecznej i 
terytorialnej oraz poprawy dostępu do 
regionów na terytorium Unii.

Or. fi

Poprawka 36
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W swoim komunikacie 
zatytułowanym „Najbardziej oddalone 
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regiony Unii Europejskiej: w kierunku 
partnerstwa na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” z czerwca 2012 r. Komisja 
zwraca uwagę na specyficzne 
uwarunkowania regionów najbardziej 
oddalonych określone w art. 349 i 355 
TFUE i przewiduje ich włączenie do 
projektów szczegółowych będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie transportu, telekomunikacji i 
energii, aby pomóc w ich integracji na 
rynku wewnętrznym i wesprzeć ich rozwój 
gospodarczy. W tym celu mają one 
otrzymać wsparcie Komisji w zakresie 
opracowania portfela projektów 
szczegółowych.

Or. pt

Uzasadnienie

Regiony najbardziej oddalone ze względu na swoje uwarunkowania naturalne i swoje 
odizolowanie od innych regionów europejskich zgodnie z art. 349 i 355 TFUE powinny 
korzystać z tego instrumentu finansowego w celu wsparcia ich integracji, a nie popadać w 
coraz większe odizolowanie od rynku wewnętrznego UE. 

Poprawka 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
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transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR22) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR22) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów. Komisja powinna dopilnować, 
by w czasie trwania poszczególnych 
etapów procedury wyboru projektów 
rzeczywiście kierowano się zasadą 
przestrzegania krajowych alokacji.

Or. en

Poprawka 38
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR22) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie, uprawnione do 
korzystania z Funduszu Spójności, mają
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności powinna zostać 
przekazana, po uprzednim porozumieniu 
między Komisją i zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, na 
finansowanie projektów transportowych 
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do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji i 
wdrażaniu uzgodnionych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do przepisu rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy 
przegłosowanego przez REGI w lipcu 2012 [art. 84 ust. 4].

Poprawka 39
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (XXX mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
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Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. pl

Poprawka 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR22) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR22) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby przestrzegać alokacji 
krajowych w ramach Funduszu Spójności.

Or. en
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Poprawka 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności z 
poszanowaniem krajowych alokacji dla 
projektów wymienionych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
powinna wspierać państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności w realizacji szeregu projektów, 
aby nadać najwyższy priorytet alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

Or. en
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Poprawka 42
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Potencjał instytucjonalny i 
administracyjny są niezbędnymi 
warunkami wstępnymi skutecznej 
realizacji celów instrumentu „Łącząc 
Europę”. Komisja powinna dopilnować, 
by taki potencjał był zawsze na 
wystarczającym poziomie dla opracowania 
i wdrożenia projektów, a w razie 
konieczności powinna zaproponować 
zainteresowanym państwom 
członkowskim odpowiednie środki.

Or. en

Poprawka 43
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego, spójności 
terytorialnej oraz ochrony konsumentów i 
jednolitego rynku.

Or. es
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Poprawka 44
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego, spójności 
terytorialnej i jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 45
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, i w tym celu 
konieczne jest zapewnienie strukturalnego 
unijnego finansowania kosztów 
opracowania systemu i oprogramowania, a 
także utrzymania sprawnego centrum 
takich sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
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wewnątrzkrajowymi. wewnątrzkrajowymi.

Or. es

Poprawka 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Instrument „Łącząc Europę” powinien 
zaproponować instrumenty finansowe 
promujące zasadniczy udział inwestorów 
prywatnych i instytucji finansowych w 
inwestycjach infrastrukturalnych. Aby 
uczynić instrumenty finansowe 
dostatecznie atrakcyjnymi dla sektora 
prywatnego, należy przy ich projektowaniu 
i wdrażaniu mieć na uwadze uproszczenie i 
ograniczenie procedur administracyjnych, 
a jednocześnie zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu elastyczności w 
celu sprostania określonym potrzebom 
finansowym w sposób elastyczny. 
Instrumenty te powinny być 
zaprojektowane w oparciu o doświadczenie 
zdobyte podczas realizacji instrumentów 
finansowych objętych wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2007-2013, takich jak 
gwarancje finansowe dla projektów TEN-T 
(LGTT), mechanizm finansowania oparty 
na podziale ryzyka (RSFF) oraz europejski 
fundusz na rzecz energii, zmiany klimatu i 
infrastruktury 2020 („fundusz 
Marguerite”).

(37) Instrument „Łącząc Europę” powinien 
zaproponować instrumenty finansowe 
promujące zasadniczy udział inwestorów 
prywatnych i instytucji finansowych w 
inwestycjach infrastrukturalnych. Aby 
uczynić instrumenty finansowe 
dostatecznie atrakcyjnymi dla sektora 
prywatnego, należy przy ich projektowaniu 
i wdrażaniu mieć na uwadze uproszczenie i 
ograniczenie procedur administracyjnych, 
a jednocześnie zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu elastyczności w 
celu sprostania określonym potrzebom 
finansowym w sposób elastyczny. 
Odpowiedzialne organy zarządzające 
stworzą zachęty niezbędne dla 
przyciągnięcia prywatnych inwestorów. 
Instrumenty te powinny być 
zaprojektowane w oparciu o doświadczenie 
zdobyte podczas realizacji instrumentów 
finansowych objętych wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2007-2013, takich jak 
gwarancje finansowe dla projektów TEN-T 
(LGTT), mechanizm finansowania oparty 
na podziale ryzyka (RSFF) oraz europejski 
fundusz na rzecz energii, zmiany klimatu i 
infrastruktury 2020 („fundusz 
Marguerite”).

Or. en
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Poprawka 47
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jeśli chodzi o warunki mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych, konieczne może być 
uzupełnienie programów prac o dodatkowe 
wymogi, na przykład w celu zapewnienia 
konkurencyjności rynków w świetle 
rozwoju unijnych polityk, postępu 
technologicznego oraz innych czynników, 
które mogą okazać się istotne.

(40) Jeśli chodzi o warunki mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych, konieczne może być 
uzupełnienie programów prac o dodatkowe 
wymogi, na przykład w celu zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawiedliwego rynku 
wewnętrznego w świetle rozwoju unijnych 
polityk, postępu technologicznego oraz 
innych czynników, które mogą okazać się 
istotne.

Or. fi

Poprawka 48
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności i ciągłości 
wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności, uczciwości i 
ciągłości wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 
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Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

Or. fi

Poprawka 49
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym również z ekspertami. 
Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Komisja powinna 
przeprowadzić stosowne konsultacje, w 
tym również z ekspertami. Przygotowując i 
redagując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 50
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” powinien oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego.

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa, będące 
szczególnie ważnymi partnerami 
handlowymi Unii, takimi jak Rosja. 
Instrument „Łącząc Europę” powinien 
oferować uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego.

Or. fi

Poprawka 51
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
między państwem członkowskim a 
państwem sąsiadującym;

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
regionami granicznymi, lub między 
państwem członkowskim czy regionem a 
państwem czy regionem sąsiadującym;

Or. es

Poprawka 52
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „kompleksowa sieć” oznacza 
ogólnoeuropejską sieć transportową, 
zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T] zapewniającą dostępność do 
rynku wewnętrznego i wzajemne 
połączenie wszystkich regionów w Unii, w 
tym regionów peryferyjnych, najbardziej 
oddalonych i bardzo słabo zaludnionych, 
a przez to wzmacniającą spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 
pomiędzy państwami członkowskimi, w 
ich obrębie, a także pomiędzy państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi.

Or. fi

Poprawka 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;

Or. en
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Poprawka 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument „Łącząc Europę” umożliwia 
przygotowanie i realizację projektów 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w ramach polityki w 
zakresie transeuropejskich sieci w 
sektorach energetycznym, transportu i 
telekomunikacji. W szczególności 
instrument „Łącząc Europę” ma wpierać 
realizację projektów służących 
opracowaniu lub budowie nowej lub 
modernizacji istniejącej infrastruktury w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji. W związku z tym 
instrument „Łącząc Europę” służy 
realizacji następujących celów:

Instrument „Łącząc Europę” umożliwia 
przygotowanie i realizację projektów 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w ramach polityki w 
zakresie transeuropejskich sieci w 
sektorach energetycznym, transportu i 
telekomunikacji. W szczególności 
instrument „Łącząc Europę” ma wpierać 
realizację projektów służących 
opracowaniu lub budowie nowej lub 
modernizacji istniejącej infrastruktury w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji oraz traktujących 
priorytetowo kwestię brakującej 
infrastruktury. W związku z tym 
instrument „Łącząc Europę” służy 
realizacji następujących celów:

Or. en

Poprawka 55
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
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ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem; Wszelkie środki UE 
współfinansujące infrastrukturę 
transportową muszą być przeznaczone na 
sieci ekologicznej i trwałej infrastruktury 
intermodalnej, ze szczególnym 
podkreśleniem europejskiej wartości 
dodanej polegającej na tworzeniu 
brakujących transgranicznych połączeń 
kolejowych. Priorytetowe znaczenie 
powinny mieć również zrównoważone 
projekty stworzone w państwach 
członkowskich i między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 56
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
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korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem. Cel ten powinien skupić 
się szczególnie na regionach o 
niekorzystnych warunkach naturalnych i 
demograficznych, w szczególności na 
regionach najbardziej oddalonych;

Or. pt

Uzasadnienie

Realizacja celów strategii „UE2020” w zakresie wspierania inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu powinna obejmować wszystkie regiony 
UE w celu zapewnienia wyważonego i sprawiedliwego rozwoju.

Poprawka 57
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
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transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

transeuropejskich uwzględniających 
przyszłe przepływy ruchu, przynosząc tym 
samym korzyści dla całej Unii Europejskiej 
w zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. fi

Poprawka 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 

(a) przyczyni się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez budowę 
nowoczesnych, zróżnicowanych, 
konkurencyjnych i wysoce efektywnych 
sieci transeuropejskich, przynosząc tym 
samym korzyści dla całej Unii Europejskiej 
w zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz tworząc 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
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bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także poprzez wykorzystanie synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem oraz w koordynacji z 
innymi zasobami finansowymi;

Or. fr

Poprawka 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 % 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych42, 20 % zwiększenia 
efektywności energetycznej i podniesienia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
20%, przy jednoczesnym zapewnieniu 
większej solidarności między państwami 
członkowskimi.

(b) przyczynia się do osiągnięcia do 2020 
r. unijnych poziomów docelowych w 
postaci 20 % ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych42, 20 % zwiększenia 
efektywności energetycznej i podniesienia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
20%, przy jednoczesnym zapewnieniu 
większej solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 60
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) przyłącza obszary miejskie i wiejskie 
do korytarzy CEF za pomocą 
transgranicznych linii doprowadzających 

Or. en

Poprawka 61
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z instrumentu „Łącząc 
Europę”;

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń, zarówno w obrębie 
infrastruktury transportowej, jak i w 
punktach połączeń na poziomie 
transgranicznym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardłach na szlakach transportowych, 
które skorzystały z instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. en

Poprawka 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń, mianowicie w celu 
zapewnienia obsługi regionów górskich, 
wyspiarskich oraz słabo zaludnionych;
realizacja tego celu będzie oceniana na 
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gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z instrumentu „Łącząc 
Europę”;

podstawie liczby nowych i 
zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. fr

Poprawka 63
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z instrumentu „Łącząc 
Europę”;

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
wewnętrznych i transgranicznych oraz 
usuniętych wąskich gardeł na szlakach 
transportowych, które skorzystały z 
instrumentu „Łącząc Europę”;

Or. en

Poprawka 64
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) promowaniu tworzenia podmiotów 
zarządzających infrastrukturą i ją 
posiadających, kontrolowanych przez co 
najmniej jedno państwo członkowskie lub 
przez instancje państwowe niższego 
szczebla posiadające uprawnienia 
ustawodawcze z co najmniej dwóch 
państw członkowskich – realizacja tego 
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celu będzie oceniana na podstawie liczby 
podmiotów zarządzających infrastrukturą 
kolejową lub ją posiadających, które 
otrzymały finansowanie z instrumentu 
„Łącząc Europę”, kontrolowanych przez 
co najmniej dwa państwa członkowskie;

Or. es

Poprawka 65
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) wspieraniu usprawnień w zakresie 
dostępności, która odgrywa kluczową rolę 
w kontekście rozwoju regionów, w tym 
regionów ultraperyferyjnych, 
wyspiarskich, transgranicznych i 
górskich, doświadczających problemów w 
zakresie mobilności i dostępności, 
przyczyniając się w ten sposób do 
eliminowania negatywnych skutków 
gospodarczych i społecznych;

Or. pt

Poprawka 66
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym, uwzględniającego 
oddziaływanie społeczno-gospodarcze, 
spójność terytorialną, sytuację 
demograficzną i rozproszenie, a nie tylko 
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UE-27; opłacalność – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie długości sieci kolei 
konwencjonalnych w UE-27 i długości 
sieci kolei dużych prędkości w UE-27;

Or. es

Poprawka 67
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) przygotowaniu do przyszłych 
przepływów ruchu poprzez uwzględnienie 
m.in. długości nowych dróg transportu 
surowców;

Or. fi

Poprawka 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła, uwzględniając również 
dostępne w państwach członkowskich 
przyszłe źródła energii;
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Or. en

Poprawka 69
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa i 
skuteczności dostaw dzięki modernizacji 
infrastruktury – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

Or. es

Poprawka 70
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z 

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych,
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
i inwestowanie w zrównoważony transport
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
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instrumentu „Łącząc Europę”; realizacji projektów korzystających z CEF;

Or. fi

Poprawka 71
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz na 
obszarach wiejskich – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie poziomu 
pokrycia szybką i ultraszybką siecią 
szerokopasmową oraz na podstawie liczby 
gospodarstw domowych posiadających 
dostęp do internetu szerokopasmowego o 
prędkości powyżej 100 Mbps;

Or. pl

Uzasadnienie

Obserwowane obecnie wyludnianie się obszarów wiejskich ma w znacznej mierze związek z 
niskimi standardami życia. Przykladem jest chociażby niedostateczny dostęp mieszkańców wsi 
do szerokopasmowego internetu i usług publicznych online.

Poprawka 72
Ana Miranda, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz w 
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realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

gospodarstwach domowych – realizacja 
tego celu będzie oceniana na podstawie 
poziomu pokrycia szybką i ultraszybką 
siecią szerokopasmową oraz na podstawie 
liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

Or. es

Poprawka 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych we 
wszystkich regionach UE i pomiędzy nimi 
oraz ich uruchomienia, przede wszystkim 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP); realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie poziomu pokrycia 
szybką i ultraszybką siecią 
szerokopasmową oraz na podstawie liczby 
gospodarstw domowych posiadających 
dostęp do internetu szerokopasmowego o 
prędkości powyżej 100 Mbps;

Or. fr

Poprawka 74
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
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publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym.

publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym.

Or. pl

Uzasadnienie

Obserwowane obecnie wyludnianie się obszarów wiejskich ma w znacznej mierze związek z 
niskimi standardami życia. Przykladem jest chociażby niedostateczny dostęp mieszkańców wsi 
do szerokopasmowego internetu i usług publicznych online.

Poprawka 75
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym.

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych świadczonych online, za 
pomocą ułatwień oferowanych przez 
administrację elektroniczną, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym.

Or. es

Poprawka 76
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na 50 000 000 000
EUR43. Kwota ta podlega podziałowi 
między sektory, o których mowa w art. 3, 
w następujący sposób:

1. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na kwotę XXX EUR. 
Kwota ta podlega podziałowi między 
sektory, o których mowa w art. 3, w 
następujący sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Przed zakończeniem negocjacji przyszłych WRF nie można podać żadnych konkretnych kwot.

Poprawka 77
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

(a) transport: XXX EUR, z czego kwotę 
XXX EUR udostępnia się z Funduszu 
Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, z rozporządzeniem (UE) 
nr [...]/2012 [CPR], i z rozporządzeniem 
(UE) nr [...]/2012 [Fundusz Spójności] w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności;

Or. en

Uzasadnienie

Przed zakończeniem negocjacji przyszłych WRF nie można podać żadnych konkretnych kwot.

Poprawka 78
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
XXX EUR przenosi się z Funduszu 
Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

Or. pl

Poprawka 79
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

(a) transport: transport: 31 694 000 000 
EUR, z czego 10 000 000 000 EUR 
powinno się przeznaczyć na finansowanie 
projektów transportowych związanych z 
transportową siecią bazową w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawka 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca Kleva, Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

(a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki związane z 
projektami wymienionymi w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia, z 
poszanowaniem krajowych alokacji;

Or. en

Poprawka 81
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) energetyka: 9 121 000 000 EUR; (b) energetyka: XXX EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Przed zakończeniem negocjacji przyszłych WRF nie można podać żadnych konkretnych kwot.

Poprawka 82
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) telekomunikacja: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacja: XXX EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Przed zakończeniem negocjacji przyszłych WRF nie można podać żadnych konkretnych kwot.
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Poprawka 83
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, do maksymalnie 10% na sektor, z 
wyjątkiem kwoty XXX EUR udostępnionej
z Funduszu Spójności na finansowanie 
projektów w sektorze transportu w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest pewien stopień elastyczności, jednak powinno się określić jego granicę.

Poprawka 84
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem XXX EUR przeniesionych z 
Funduszu Spójności na finansowanie 
projektów w sektorze transportu w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności.
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Or. pl

Poprawka 85
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1.

Or. en

Poprawka 86
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) działania służące realizacji sieci 
bazowej zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w tym 
wdrożenie nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T];

(a) działania służące realizacji sieci 
bazowej zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w tym 
wdrożenie nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], a także 
badania oddziaływania społeczno-
ekonomicznego, jakie może mieć 
wdrażanie i realizacja tych celów;

Or. es
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Poprawka 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) działania służące realizacji sieci 
bazowej zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w tym 
wdrożenie nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T];

(a) działania służące realizacji wyłącznie
sieci bazowej zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w tym 
wdrożenie nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T];

Or. en

Poprawka 88
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a a) działania ulepszające i 
modernizujące istniejącą infrastrukturę 
kolejową;

Or. en

Poprawka 89
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) działania wdrażające sieć 
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kompleksową zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia UE w sprawie wytycznych 
dotyczących TEN-T, jeżeli przyczyniają się 
one do wzajemnego połączenia wszystkich 
regionów UE, w tym regionów najbardziej 
oddalonych i ultraperyferyjnych, oraz do 
rozwoju własnej sieci bazowej;  

Or. pt

Uzasadnienie

Nie należy całkowicie wykluczać wsparcia dla sieci kompleksowej, jeżeli wparcie dla 
projektów może mieć wartość dodaną dla własnej sieci bazowej, jednocześnie wspierając 
spójność terytorialną.

Poprawka 90
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

(f) działania mające na celu ograniczenie
hałasu powodowanego przez transport 
kolejowy, w tym poprzez modernizację 
obecnie używanego taboru;

Or. en

Poprawka 91
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

(f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez dostosowanie i 
modernizację obecnie używanego taboru;
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Or. es

Poprawka 92
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja stymuluje i ułatwia osiągnięcie 
porozumienia, o którym mowa w 
poprzednim akapicie, oraz co roku 
informuje Parlament o przypadkach, w 
których wystąpiły problemy oraz o 
charakterze tych trudności.

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, by Komisja ułatwiała kontakty między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, aby zagwarantować skuteczną realizację projektów. Parlament Europejski 
powinien być informowany o wszelkich ewentualnych problemach oraz o ich charakterze, 
ponieważ mogą one utrudnić realizację projektów przewidzianych w rozporządzeniu.

Poprawka 93
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie 
są kosztem kwalifikowanym.

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. Niepodlegający zwrotowi VAT jest 
kosztem kwalifikowanym

Or. en

Poprawka 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, 
chyba że beneficjent końcowy może 
odzyskać go na mocy krajowych przepisów 
dotyczących tego podatku.

Or. en

Poprawka 96
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. Niepodlegający zwrotowi VAT jest 
kosztem kwalifikowanym

Or. en

Poprawka 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Or. en

Poprawka 98
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa 
lub instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, instancje 
państwowe niższego szczebla posiadające 
uprawnienia ustawodawcze, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa 
lub instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

Or. es

Poprawka 99
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30 % dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania
mogą zostać podniesione do 30 % dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi; 
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20 % środków w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” przeznacza się na 
programy dotyczące przejść granicznych;

Or. en

Poprawka 100
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30 % dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) Koleje, śródlądowe drogi wodne i 
autostrady morskie: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20 % 
kosztów kwalifikowalnych; stawki 
finansowania mogą zostać podniesione do 
30 % dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania może 
zostać podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. pt

Poprawka 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30 % dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 30 % kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 40 % dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 50 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;
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Or. en

Poprawka 102
Ana Miranda, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
dostosowanie obecnie używanego taboru, 
ułatwiające jego modernizację w celu 
ograniczenia łącznych emisji 
zanieczyszczeń, a także rozwój portów i 
platform multimodalnych: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20 % 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. es

Poprawka 103
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 30 % kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. fi
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Poprawka 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów – we wszystkich 
regionach – i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. fr

Poprawka 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 30 % kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en
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Poprawka 106
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
dostosowanie obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20 % kosztów 
kwalifikowalnych; w szczególny sposób 
analizowane są działania, które mogłyby 
zostać zastosowane w portach i portach 
lotniczych w regionach wyspiarskich. 

Or. es

Poprawka 107
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) całość unijnej pomocy finansowej na 
realizację przedsięwzięć drogowych nie 
przekracza 30% ogółu środków 
wydatkowanych na przedsięwzięcia 
kolejowe, a także budowę ścieżek 
spracerowych i rowerowych;

Or. en

Poprawka 108
Karima Delli



PE496.462v01-00 50/73 AM\913372PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50 % 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) oraz ograniczanie u 
źródła hałasu powodowanego przez 
pociągi towarowe: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50 % kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 109
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50 % 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) oraz systemy 
informacji rzecznej: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50 % 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy informacji rzecznej to przyjazna dla środowiska forma zarządzania ruchem na 
wodach rzek i jako taka powinna opierać się na takich samych warunkach jak zarządzanie 
ruchem drogowym.

Poprawka 110
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych i w 
przypadku inwestycji na obszarach o 
niekorzystnych uwarunkowaniach 
naturalnych, w szczególności w regionach 
najbardziej oddalonych zgodnie z art. 355 
i 375 TFUE. Możliwość podniesienia 
stawek współfinansowania nie dotyczy 
stawek, o których mowa w art. 11.

Or. pt

Uzasadnienie

W związku z wyborem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w 
regionach najbardziej oddalonych, regiony te powinny kwalifikować się do wyższej stawki z 
uwagi na ich szczególne uwarunkowania, określone w art. 355 i 375 TFUE.

Poprawka 111
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 112
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne zaproszenia do składania 
wniosków o fundusze przeniesione z
Funduszu Spójności w dziedzinie 
transportu

Projekty w dziedzinie transportu 
finansowane ze środków Funduszu 
Spójności

Or. en

Poprawka 113
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

1. Jeśli chodzi o kwotę XXX EUR 
udostępnioną z Funduszu Spójności z 
przeznaczeniem na realizację projektów 
wdrożeniowych dotyczących sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, Komisja przyjmuje decyzję w 
drodze aktu wykonawczego po uprzednim 
osiągnięciu porozumienia z 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, w której określa się 
wysokość przyznawanej kwoty, a także 
wymienia się projekty w dziedzinie 
infrastruktury transportowej 
gwarantujące europejską wartość 
dodatnią, które zostaną zrealizowane 
przez każde państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do przepisu rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy 
przegłosowanego przez REGI w lipcu 2012 [art. 84 ust. 4].
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Poprawka 114
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

1. Jeśli chodzi o XXX EUR przeniesione z 
Funduszu Spójności [art. XX 
rozporządzenia XXX] z przeznaczeniem 
dla państw członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności, 
ogłaszane będą specjalne zaproszenia 
dotyczące projektów związanych z 
realizacją sieci bazowej wyłącznie w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności.

Or. pl

Poprawka 115
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

skreślony

Or. en
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Poprawka 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń zapewnia 
się rzeczywiste stosowanie zasady 
przestrzegania przydziałów krajowych.

Or. en

Poprawka 117
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom dotyczącym odcinków 
transgranicznych i odpowiadającym 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. es

Poprawka 118
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności w 
celu usuwania przeszkód utrudniających 
mobilność, również w regionach 
najbardziej oddalonych, peryferyjnych i 
ultraperyferyjnych.

Or. pt

Poprawka 119
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. wybór 
projektów kwalifikujących się do 
finansowania odbywa się z zachowaniem 
krajowych przydziałów z Funduszu 
Spójności. Począwszy od 2017 r. środki 
przekazane na instrument „Łącząc 
Europę”, których nie przewidziano na 
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realizację projektu w dziedzinie 
infrastruktury transportowej, zostaną 
przekazane wszystkim pańswom 
człknowskim uprawnionym do otrzymania 
środków z Funduszu Spóljności na 
sfinansowanie projektów w dziedzinie 
infrastruktury transportowej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 120
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006]45 dla następujących 

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do XXX EUR przeniesionych z 
Funduszu Spójności [art. XX 
rozporządzenia XXX] do wydatkowania w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006]45 dla następujących 
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działań: działań:

Or. pl

Poprawka 121
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do 10 000 000 000 EUR
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006]45 dla następujących 
działań:

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do kwoty XXX EUR
udostępnionej z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006]45 dla następujących 
działań:

Or. en

Uzasadnienie

Przed zakończeniem negocjacji przyszłych WRF nie można podać żadnych konkretnych kwot.
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Poprawka 122
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne; (i) koleje i śródlądowe drogi wodne oraz 
autostrady morskie,

Or. pt

Poprawka 123
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów oraz 
trwałych połączeń morskich;

Or. es

Poprawka 124
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów, a także 
działania na rzecz nowych technologii i 
innowacji w odniesieniu do wszystkich 
środków transportu;
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Or. pt

Poprawka 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;

(iii) połączenia transportu lądowego 
z portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów, we 
wszystkich regionach UE;

Or. fr

Poprawka 126
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) działania służące ograniczeniu 
hałasu powodowanego przez transport 
kolejowy w drodze modernizacji obecnie 
używanego taboru, tak aby zapewnić 
opłacalne korzystanie z sieci TEN-T przy 
przestrzeganiu wymogów dotyczących 
poziomu hałasu;

Or. en

Poprawka 127
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) połączenia transportu morskiego i 
lotniczego z regionami oddalonymi i 
wyspiarskimi o poważnych problemach 
komunikacyjnych z kontynentem 
europejskim.

Or. pt

Poprawka 128
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS);

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS); system informacji 
rzecznej (RIS) oraz system monitorowania 
i informacji o ruchu statków (VTMIS);

Or. en

Poprawka 129
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) działania wspierające budowę 
morskich autostrad.

Or. pt

Poprawka 130
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić najwyższą możliwą 
absorpcję środków udostępnionych z 
Funduszu Spójności państwom 
członkowskim uprawnionym do 
korzystania z Funduszu Spójności, należy 
szczególnie wesprzeć działania 
wspierające program w ramach 
niniejszego rozporządzenia, których celem 
jest wzmocnienie potencjału 
instytucjonalnego oraz skuteczności 
administracji publicznej, a także usług 
publicznych związanych z rozwojem i 
realizacją projektów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 131
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby wesprzeć państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności, które mogłyby doświadczyć 
trudności w opracowywaniu projektów o 
odpowiednim stopniu zaawansowania, o 
odpowiedniej jakości i unijnej wartości 
dodanej, Komisja publikuje dodatkowe 
wezwania do składania ofert. Aby 
zapewnić najwyższą możliwą absorpcję 
przeniesionych środków we wszystkich 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności, 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
działania wspierające program w ramach 
niniejszego rozporządzenia, których celem 
jest wzmocnienie potencjału 
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instytucjonalnego oraz skuteczności 
administracji publicznej, a także usług 
publicznych związanych z rozwojem i 
realizacją projektów wymienionych w 
załączniku 1 do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 132
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zasoby Funduszu Spójności 
wykorzystywane do finansowania 
projektów w sektorze transportu w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności nie 
są objęte systemem limitów polityki 
spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby Funduszu Spójności wykorzystywane na instrument spoza zakresu polityki spójności, 
jak instrument „Łącząc Europę” nie powinn być objęte systemem limitów.

Poprawka 133
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w wyniku oceny postępów w realizacji 
projektu, zwłaszcza w przypadku 
poważnych opóźnień w realizacji działania.

c) w wyniku oceny postępów w realizacji 
projektu, zwłaszcza w przypadku 
poważnych opóźnień w realizacji działania 
powstałych bezpośrednio z winy 
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beneficjentów.

Or. en

Poprawka 134
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także gwarantują 
dywersyfikację geograficzną w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 135
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja Europejska przyjmie 
programy szczególnych opcji na rzecz 
regionów oddalonych i wyspiarskich w 
dziedzinie transportu, energii i 
telekomunikacji, aby osiągnąć cele 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do regionów najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 136
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do projektów w sektorze 
transportu i energetyki państwa 
członkowskie prowadzą monitoring 
techniczny i kontrolę finansową działań w 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
poświadczają stan faktyczny i zgodność 
wydatków poniesionych z tytułu projektów 
lub części projektów. Państwa 
członkowskie mogą domagać się udziału
Komisji w kontrolach przeprowadzanych 
na miejscu.

W odniesieniu do projektów w sektorze 
transportu, energetyki i telekomunikacji 
państwa członkowskie prowadzą 
monitoring techniczny i kontrolę 
finansową działań w ścisłej współpracy z 
Komisją oraz poświadczają stan faktyczny 
i zgodność wydatków poniesionych z 
tytułu projektów lub części projektów. 
Państwa członkowskie mogą domagać się 
udziału Komisji w kontrolach 
przeprowadzanych na miejscu.

Or. en

Poprawka 137
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w dziedzinie 
telekomunikacji krajowe organy 
regulacyjne dokładają wszelkich starań, 
aby zapewnić niezbędną pewność prawną i 
warunki inwestycyjne ułatwiające 
realizację projektów, którym przyznano 
unijną pomoc finansową na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

W dziedzinie telekomunikacji krajowe 
organy regulacyjne dokładają również 
wszelkich starań, aby zapewnić niezbędną 
pewność prawną i warunki inwestycyjne 
ułatwiające realizację projektów, którym 
przyznano unijną pomoc finansową na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 138
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, ochronę interesów 
finansowych Unii przez stosowanie 
środków zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i innym 
bezprawnym działaniom, przez skuteczne 
kontrole oraz, w razie wykrycia 
nieprawidłowości, przez odzyskiwanie 
kwot nienależnie wypłaconych oraz, w 
stosownych przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, ochronę interesów 
finansowych Unii przez zagwarantowanie, 
że koszty nie będą nieproporcjonalne w 
stosunku do infrastruktury tego samego 
rodzaju w innych państwach 
członkowskich biorąc pod uwagę ceny 
lokalne, przez stosowanie środków 
zapobiegania nadużyciom finansowym, 
korupcji i innym bezprawnym działaniom, 
przez skuteczne kontrole oraz, w razie 
wykrycia nieprawidłowości, przez 
odzyskiwanie kwot nienależnie 
wypłaconych oraz, w stosownych 
przypadkach, przez skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w możliwie największym stopniu zapewnic, by koszty projektów infrastrukturalnych 
finansowanych ze środków unijnych były jednolite w poszczególnych państwach 
członkowskich w oparciu o koszty pracy oraz koszty materiałowe.

Poprawka 139
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest wspierana przez komitet 
koordynujący instrument. Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

1. Komisja jest wspierana przez komitet 
koordynujący instrument oraz przez 
komitety utworzone dla każdego z trzech 
sektorów instrumentu: komitet ds. 
infrastruktury transportowej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej..
Komitety te są komitetami w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
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Or. en

Poprawka 140
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet zapewnia horyzontalny 
przegląd programów prac, o których mowa 
w art. 17, aby zapewnić spójność oraz 
rozpoznanie i wykorzystanie synergii 
między sektorami.

3. Komitet koordynacyjny zapewnia 
horyzontalny przegląd programów prac, o 
których mowa w art. 17, aby zapewnić 
spójność oraz rozpoznanie i wykorzystanie 
synergii między sektorami. Komitety 
poszczególnych sektorów wspomagają 
Komisję w nadzorowaniu wdrażania 
odnośnych wytycznynch oraz uczestniczą 
w dokonywaniu ich przeglądów.

Or. en

Poprawka 141
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne dotyczące 
projektów i wyników instrumentu „Łącząc 
Europę”. Ponadto budżet przeznaczony na 
działania komunikacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia obejmuje także 
komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej47.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne dotyczące 
projektów i wyników instrumentu „Łącząc 
Europę”. Komisja potraktuje ponadto 
priorytetowo umieszczanie w internecie 
informacji i komunikacji dotyczących 
projektów i wyników instrumentu „Łącząc 
Europę”. Ponadto budżet przeznaczony na 
działania komunikacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia obejmuje także 
komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej47.

Or. es
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Poprawka 142
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Rheine – Kanał 
Twente/Kanał Śródlądowy – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Śródlądowe drogi wodne: analiza 
wykonalności połączenia pomiędzy 
Kanałem Śródlądowym i Kanałem 
Twente.

Or. en

Poprawka 143
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – lotnisko Münster/Osnabrück 
– Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Kolej, lotnisko: połączenie kolejowe z 
lotniskiem Münster-Osnabrück

Or. en
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Poprawka 144
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Kolej: modernizacja szeregu odcinków 
(Hanower – Osnabrück –
Hengelo/Twente; w szczególności 
Minden/Seelze – Hanower i obwodnica 
Twente)

Or. en

Poprawka 145
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
kanały zachodnioniemieckie, Kanał 
Śródlądowy – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Wstępnie ustalone odcinki: kanały 
zachodnioniemieckie, Kanał Śródlądowy, 
Hanower – Magdeburg – Berlin
Rodzaj transportu: śródlądowe drogi 
wodne
Opis/terminy: Modernizacja (np. 
podnoszenie mostów umożliwiające 
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transport trzech warstw kontenerów), w 
tym połączenia z innymi rodzajami 
transportu

Or. en

Poprawka 146
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Wstępnie ustalone odcinki: Hanower –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
Rodzaj transportu: transport 
multimodalny
Opis/terminy: Analiza prowadzona w 
całym regionie transgranicznym z myślą o 
redukcji emisji CO2 np. w drodze 
wprowadzenia systemów zarządzania 
ruchem drogowym i mobilnością oraz 
bardziej wyważony podział obciążenia 
pomiędzy poszczególnymi rodzajami 
transportu

Or. en

Poprawka 147
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1



PE496.462v01-00 70/73 AM\913372PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Wstępnie ustalone odcinki: Berlin –
Hanower – Holandia
Rodzaj transportu: transport drogowy
Opis/terminy: Modernizacja szeregu 
odcinków (po stronie holenderskiej droga 
A1, po stronie niemieckiej droga A30), w 
tym połączenia z osiami północ-południe

Or. en

Poprawka 148
Hans-Gert Pöttering

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Wstępnie ustalone odcinki: Zagłębie 
Ruhry – Münster -Osnabrück - Hamburg
Rodzaj transportu: transport drogowy
Opis/terminy: W Niemczech poszerzenie 
drogi A1 do sześciu pasm na odcinku od 
skrzyżowania Kamen do skrzyżowania 
Lotte/Osnabrück

Or. en
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Poprawka 149
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Granica BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Granica UA – Lublin – Warszawa –
Poznań – Frankfurt nad Odrą – Berlin –
Hanower – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Poprawka 150
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 2 – tabela 1 – wiersz 2 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

granica BY – Warszawa – Poznań –
granica Niemiec

granica UA – Lublin – Warszawa – Poznań 
– granica Niemiec

Or. en

Poprawka 151
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja a) – punkt 7 – ustęp 1 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lizbona – Aveiro – Porto Lizbona – Aveiro – Porto – Vigo
(To połączenie umożliwi zintegrowanie 
Galicji z korytarzem portugalskim, aby 
zagwarantować tradycyjną linię kolejową 
Porto-Vigo i zapobiec jej zniknięciu, a 
także połączenie z korytarzem atlantyckim 
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galicyjsko-portugalskim).

Or. es

Poprawka 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja b) – wiersz - 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bukareszt – granica z Republiką 
Mołdawii – transgraniczny – kolej – prace 
studyjne w toku

Or. ro

Poprawka 153
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – sekcja b) – wiersz 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

granica UA (Lwów) – Lublin – Warszawa
Transgraniczna
Kolej
modernizacja linii

Or. en

Poprawka 154
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 2 – tabela a) – wiersz 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Korytarze służące dywersyfikacji 
dostaw ropy naftowej w Europie 
Środkowo-Wschodniej:
Cel
Interoperacyjność sieci rurociągów 
naftowych w Europie Środkowo-
Wschodniej mająca przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa dostaw i 
ograniczenia ryzyka środowiskowego.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Austria, Republika Czeska, Niemcy, 
Węgry, Polska, Słowacja.

Or. en

Uzasadnienie

Korytarz ten jest włączony do wytycznych TEN-E, jednak z niewiadomych powodów nie 
figuruje w niniejszym wykazie.


