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Poprawka 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Tabela 1 – Uwarunkowania ex ante – Uwarunkowania tematyczne ex ante

Tekst proponowany przez Komisję

Cele 
tematyczne

Uwarunkowania ex ante Kryteria, które należy spełnić

1. Zwiększenie 
nakładów na 
badania 
naukowe, 
rozwój 
technologiczny 
i innowacje (cel 
dotyczący 
badań i 
rozwoju)
(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 1)

1.1. Badania naukowe i 
innowacje: Istnienie krajowych 
lub regionalnych strategii badań i 
innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym 
programem reform, w celu 
zwiększenia wydatków na 
badania i innowacje ze środków 
prywatnych, co jest cechą dobrze 
funkcjonujących krajowych lub 
regionalnych systemów badań i 
innowacji.

– Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, która:

– opiera się na analizie SWOT, aby skoncentrować zasoby na ograniczonym zestawie 
priorytetów badań i innowacji,
– przedstawia środki na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i 

rozwój,
– obejmuje system monitorowania i przeglądu.

– państwo członkowskie przyjęło ramy określające dostępne środki budżetowe na 
badania i innowacje;

– państwo członkowskie przyjęło wieloletni plan dotyczący budżetu i priorytetów 
inwestycji związanych z priorytetami UE (ESFRI – Europejskie Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych).

2. Zwiększenie 
dostępności, 
wykorzystania i 

2.1. Rozwój cyfrowy: Istnienie w 
ramach krajowych lub 
regionalnych strategii innowacji 

– W krajowej lub regionalnej strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji
znajduje się rozdział na temat rozwoju cyfrowego, który zawiera:
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na rzecz inteligentnej 
specjalizacji czytelnego rozdziału 
na temat rozwoju cyfrowego w 
celu pobudzenia popytu na 
przystępne, dobrej jakości i 
interoperacyjne usługi, prywatne
i publiczne, wykorzystujące 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, a także aby 
przyspieszyć ich asymilację przez 
obywateli, grupy w trudnej 
sytuacji, przedsiębiorstwa i 
administrację publiczną, w tym 
inicjatywy transgraniczne.

– budżet i priorytety działań określone na podstawie analizy SWOT 
przeprowadzonej zgodnie z tabelą wyników Europejskiej agendy cyfrowej;

– została przeprowadzona analiza równoważenia wsparcia dla popytu i podaży 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

– wymierne cele dla wyników interwencji w zakresie kultury informatycznej, 
umiejętności informatycznych, e-integracji, e-dostępności, oraz e-zdrowia, 
które są powiązane z istniejącymi odpowiednimi krajowymi lub regionalnymi 
strategiami sektorowymi;

– ocenę potrzeb w zakresie budowania większego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

jakości 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjny
ch (cel 
dotyczący 
szerokopasmow
ego internetu)
(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 2)

2.2. Infrastruktura dostępu nowej 
generacji do sieci internetowej:
Istnienie krajowych planów 
dostępu nowej generacji 
uwzględniających działania 
regionalne na rzecz osiągnięcia 
celów UE dotyczących dostępu do 
szybkiego internetu, 
koncentrujących się na obszarach, 
na których rynek nie zapewnia 
otwartej infrastruktury po 
przystępnych kosztach i w 
odpowiedniej jakości, zgodnych z 
przepisami unijnymi w zakresie 
konkurencyjności i pomocy 

– Gotowy jest krajowy plan dostępu nowej generacji, który zawiera:

– regularnie aktualizowany plan inwestycji w infrastrukturę poprzez koncentrację 
popytu i mapowania infrastruktury i usług;

– modele zrównoważonych inwestycji, które zwiększają konkurencyjność i 
zapewniają dostęp do otwartej, przystępnej cenowo i dobrej jakości 
infrastruktury i usług, uwzględniających przyszłe potrzeby;

– środki na stymulowanie inwestycji prywatnych.
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państwa, a także świadczących 
usługi dostępne dla grup w 
trudnej sytuacji.

3.1. Zostały przeprowadzone 
konkretne działania w celu 
skutecznej realizacji programu 
Small Business Act oraz jego 
rewizji z dnia 23 lutego 2011 r., w 
tym zasady „najpierw myśl na 
małą skalę”.

– Konkretne działania obejmują:

– mechanizm monitorowania w celu zapewnienia realizacji programu Small 
Business Act, w tym organ odpowiedzialny za koordynację kwestii dotyczących 
MŚP na różnych poziomach administracyjnych („wysłannik ds. MŚP”);

– środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej do 3 dni roboczych i zmniejszenie kosztów do 100 EUR;

– środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie licencji i 
pozwoleń na podjęcie i prowadzenie konkretnej działalności danego
przedsiębiorstwa do 3 miesięcy;

– mechanizm regularnej oceny wpływu prawodawstwa na MŚP przy użyciu „testu 
MŚP”, biorąc pod uwagę, w stosownych przypadkach, różnice w wielkości 
przedsiębiorstw.

3. Podnoszenie 
konkurencyjnoś
ci małych 
i średnich 
przedsiębiorstw
, sektora 
rolnego 
(w odniesieniu 
do EFRROW) 
oraz sektora 
rybołówstwa 
i akwakultury 
(w odniesieniu 
do EFMR)

(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 3)

3.2. Transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy 
(2011/7/UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. w sprawie 
zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach 
handlowych1.

– Transpozycja tej dyrektywy zgodnie z art. 12 tej dyrektywy (do dnia 16 marca 
2013 r.).

4. Wspieranie 
przejścia na 
gospodarkę 

4.1. Efektywność energetyczna: 
Transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy 

– Wdrożenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków, zgodnie z art. 3, 4 i 5 dyrektywy 2010/31/UE;
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niskoemisyjną 
we wszystkich 
sektorach 

(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 4)

(2010/31/UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej 
budynków zgodnie z art. 28 tej 
dyrektywy1.
Zgodność z art. 6 ust. 1 decyzji 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2009/406/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez 
państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych w 
celu realizacji do roku 20201 
zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.
Transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług 
energetycznych1.
Transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy 2004/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i 

– przyjęcie środków koniecznych do utworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/31/UE;

– realizacja wymaganej liczby renowacji budynków publicznych;
– dostarczenie indywidualnych liczników klientom końcowym;

– efektywność ogrzewania i chłodzenia jest promowana zgodnie z dyrektywą 
2004/8/WE.
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Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 
sprawie wspierania kogeneracji 
w oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe na rynku 
wewnętrznym energii oraz 
zmieniającej dyrektywę 
92/42/EWG1.

4.2. Energia odnawialna: 
Transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy 
2009/28/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie 
uchylającej dyrektywy 
(2001/77/WE) oraz 
(2003/30/WE)1.

– państwo członkowskie przygotowało przejrzyste programy wsparcia, pierwszeństwo w 
dostępie do sieci i w wysyłaniu, standardowe zasady odnoszące się do ponoszenia i 
podziału kosztów dostosowań technicznych, które zostały podane do publicznej 
wiadomości;

– państwo członkowskie przyjęło krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE.

5. Promowanie 
przystosowania 
się do zmiany 
klimatu, 
zapobiegania 
ryzyku i 
zarządzania 
ryzykiem

(Cel dotyczący 

5.1. Zapobieganie ryzyku i 
zarządzanie ryzykiem: Istnienie 
krajowych lub regionalnych ocen 
ryzyka na potrzeby zarządzania 
klęskami żywiołowymi, 
uwzględniających dostosowanie 
do zmiany klimatu.

– Gotowa jest krajowa lub regionalna ocena ryzyka obejmująca:
– opis procesu, metod i niewrażliwych danych wykorzystywanych w krajowych ocenach 

ryzyka;
– opis scenariuszy zakładających jeden rodzaj ryzyka i scenariuszy zakładających 

wiele rodzajów ryzyka;
– uwzględnienie, w stosownych przypadkach, krajowych strategii dostosowania do 

zmiany klimatu.
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zmiany 
klimatu)
(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 5)

6.1. Gospodarka wodna: Istnienie 
a) polityki w zakresie cen wody, 
przewidującej odpowiednie 
zachęty dla użytkowników, aby 
efektywnie korzystali z zasobów 
wodnych oraz b) odpowiedniego 
wkładu różnych użytkowników 
wody w zwrot kosztów za usługi 
wodne, zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. 
ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej1.

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

– przyjęcie planu gospodarowania wodami w dorzeczu dla obszaru dorzecza, gdzie 
inwestycje dokonywane będą zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej1.

6. Ochrona 
środowiska i 
promowanie 
zrównoważone
go 
wykorzystania 
zasobów
(o których 
mowa w art. 9 
ust. 6)

6.2. Gospodarka odpadami:
Wykonanie dyrektywy 
2008/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy1, w 
szczególności opracowanie 

– państwo członkowskie przekazało Komisji sprawozdanie dotyczące postępów w 
osiąganiu celów określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE, powodów 
niedociągnięć oraz zamierzonych działań prowadzących do osiągnięcia celów;

– państwo członkowskie dopilnowało, aby jego właściwe organy sporządziły, zgodnie z 
art. 1, 4, 13 i 16 dyrektywy 2008/98/WE, jeden lub więcej planów gospodarki 
odpadami zgodnie z art. 28 dyrektywy;

– nie później niż do dnia 12 grudnia 2013 r. państwo członkowskie sporządziło, 
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planów gospodarki odpadami, 
zgodnych z tą dyrektywą oraz 
hierarchią odpadów.

zgodnie z art. 1 i 4 dyrektywy 2008/98/WE, programy zapobiegania powstawaniu 
odpadów, zgodnie z wymogami art. 29 dyrektywy;

– państwo członkowskie podjęło kroki niezbędne do osiągnięcia celu na 2020 r. 
dotyczącego ponownego wykorzystania i recyklingu, zgodnie z art. 11 dyrektywy 
2008/98/WE.

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

– Gotowy jest kompleksowy planu transportu zawierający:

– priorytety inwestycji w sieć bazową TEN-T, sieć kompleksową i wtórną 
łączność,

– priorytety uwzględniają wkład inwestycji w mobilność, trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wkładu w jednolitą europejską 
przestrzeń transportową,

– realistyczne i dojrzałe ramy projektu (wraz z harmonogramem, budżetem);
– strategiczną ocenę środowiskową, spełniającą wymogi prawne dotyczące planu 

transportu, 
– środki mające na celu zwiększenie zdolności instytucji pośredniczących i 

beneficjentów do realizacji projektów.

7. Promowanie 
zrównoważone
go transportu i 
usuwanie 
niedoborów 
przepustowości 
w działaniu 
najważniejszyc
h infrastruktur 
sieciowych

(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 7)

7.2. Kolej: Istnienie w ramach 
kompleksowego krajowego planu
transportu czytelnego rozdziału 
dotyczącego rozwoju kolei, który 
we właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w bazową 
transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T), w sieć 
kompleksową (inwestycje inne 
niż w sieć bazową TEN-T) oraz 

– Gotowy jest rozdział kompleksowego planu transportu dotyczący rozwoju kolei, 
zawierający:
– realistyczne i dojrzałe ramy projektu (wraz z harmonogramem, budżetem);
– strategiczną ocenę środowiskową, spełniającą wymogi prawne dotyczące planu 

transportu,
– środki mające na celu zwiększenie zdolności instytucji pośredniczących i 

beneficjentów do realizacji projektów.
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we wtórną łączność systemu 
kolejowego, zgodnie z ich 
wkładem w mobilność, trwałość 
oraz efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim.
Inwestycje obejmują aktywa 
ruchome i interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału.
8.1. Dostęp do zatrudnienia dla 
osób poszukujących pracy i osób 
nieaktywnych zawodowo, w tym 
lokalne inicjatywy w zakresie 
zatrudnienia i wspieranie 
mobilności pracowników: Została 
opracowana i jest realizowana 
aktywna polityka rynku pracy 
zgodna z wytycznymi dotyczącymi 
zatrudnienia1;

– Służby zatrudnienia mają możliwość zapewnienia i faktycznie zapewniają: 

– zindywidualizowanych usług oraz aktywnych i zapobiegawczych środków rynku 
pracy na wczesnym etapie, które są otwarte dla wszystkich osób poszukujących 
pracy,

– przewidywanie i doradztwo w zakresie możliwości długoterminowego 
zatrudnienia w drodze zmian strukturalnych na rynku pracy, takich jak 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną,

– przejrzyste i systematyczne informacje na temat nowych miejsc pracy;
– Służby zatrudnienia utworzyły sieci z pracodawcami i uczelniami.

8. Wspieranie 
zatrudnienia i 
mobilności 
pracowników
(cel dotyczący 
zatrudnienia)
(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 8)

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw: Istnienie 
kompleksowej strategii na rzecz 
pomocy na uruchomienie 
działalności gospodarczej
zgodnie z programem Small 
Business Act1 i w zgodzie z 
ogólnymi wytycznymi polityk 
gospodarczych państw 

– Przygotowana jest kompleksowa strategia, która obejmuje:
– środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej do trzech dni roboczych i zmniejszenie kosztów do około 
100 EUR;

– środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie licencji i 
pozwoleń na podjęcie i prowadzenie konkretnej działalności danego 
przedsiębiorstwa do trzech miesięcy,

– działania łączące odpowiednie usługi rozwoju przedsiębiorstw i usługi finansowe 
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członkowskich i Unii1, 
dotyczącymi tworzenia warunków 
dla powstawania miejsc pracy.

(dostęp do kapitału), w tym kontakty z grupami i obszarami w niekorzystnej 
sytuacji.

8.3. Modernizacja i wzmacnianie 
instytucji rynku pracy, w tym 
działania zmierzające do 
poprawy transnarodowej 
mobilności pracowników1:
- Instytucje rynku pracy są 
modernizowane i wzmacniane 
zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi zatrudnienia;
- Reformy instytucji rynku pracy 
zostaną poprzedzone przejrzystą 
strategią i oceną ex ante 
obejmującą kwestię płci

– Działania mające na celu reformę służb zatrudnienia, tak aby miały one możliwość 
zapewniania1:

– zindywidualizowanych usług oraz aktywnych i zapobiegawczych środków rynku 
pracy na wczesnym etapie, które są otwarte dla wszystkich osób poszukujących 
pracy, 

– doradztwa w zakresie możliwości długoterminowego zatrudnienia w drodze 
zmian strukturalnych na rynku pracy, takich jak przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną,

– przejrzystych i systematycznych informacji na temat nowych miejsc pracy 
dostępnych na poziomie UE;

– Reformy służb zatrudnienia będą obejmowały tworzenie sieci z pracodawcami i 
uczelniami.

8.4. Aktywne i zdrowe starzenie 
się: Została opracowana i jest 
realizowana polityka dotycząca 
aktywnego starzenia się, zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi 
zatrudnienia1

– Działania zmierzające do sprostania wyzwaniom aktywnego i zdrowego starzenia 
się1:
– właściwe zainteresowane strony są zaangażowane w opracowywanie i realizację

polityki aktywnego starzenia się,

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

8.5. Przystosowywanie 
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian: 

– Gotowe są skuteczne instrumenty mające na celu wspieranie partnerów społecznych i 
władz publicznych w opracowywaniu proaktywnych podejść do zmian i 
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Istnienie polityk sprzyjających 
przewidywaniu i dobremu 
zarządzaniu zmianami i 
restrukturyzacją na wszystkich 
istotnych szczeblach (krajowym, 
regionalnym, lokalnym i 
sektorowym)1.

restrukturyzacji.

8.6. Trwała integracja na rynku 
pracy ludzi młodych w wieku 15–
24 lat, którzy nie pracują, nie 
kształcą się ani nie szkolą:
Istnienie kompleksowych ram 
strategicznych polityki dla 
osiągnięcia celów pakietu na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, a 
w szczególności stworzenia 
programu gwarancji dla 
młodzieży, zgodnie z zaleceniem 
Rady z dnia XXX].

– Istnieją kompleksowe ramy strategiczne polityki mającej na celu osiągnięcie celów pakietu 
na rzecz zatrudnienia młodzieży, a w szczególności stworzenia programu gwarancji dla 
młodzieży, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia [XXX], które:

– opierają się na danych, dotyczących młodych ludzi w wieku 15–24 lat, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą:– przewidują system gromadzenia i 
analizowania danych i informacji dotyczących programu gwarancji dla młodzieży 
na odpowiednich poziomach, co zapewnia wystarczające podstawy do 
opracowywania ukierunkowanych polityk, jak również pozwala na monitorowanie 
rozwoju sytuacji, dokonując w miarę możliwości oceny scenariusza alternatywnego;

– wskazują właściwy organ publiczny odpowiedzialny za ustanowienie i zarządzanie 
programem gwarancji dla młodzieży i koordynację partnerstw na wszystkich 
poziomach i we wszystkich sektorach;

– angażują wszystkie zainteresowane podmioty, które są istotne dla kwestii 
rozwiązania problemu bezrobocia wśród osób młodych;

– opierają się na wczesnej interwencji i aktywizacji;
– obejmują środki wspierające integrację na rynku pracy, w tym środki podnoszące 

kwalifikacje i środki związane z rynkiem pracy.
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9.1. Przedwczesne zakończenie 
nauki: Istnienie kompleksowej 
strategii na rzecz ograniczenia 
przedwczesnego zakończenia 
nauki, zgodnie z zaleceniem Rady 
z dnia 28 czerwca 2011 r. w 
sprawie polityk na rzecz 
ograniczania zjawiska 
przedwczesnego zakończenia 
nauki1.

– Gotowy jest system gromadzenia i analizowania danych i informacji dotyczących 
przedwczesnego zakończenia nauki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
który:

– zapewnia wystarczające podstawy do opracowywania ukierunkowanych polityk,

– jest stosowany systematycznie w celu monitorowania rozwoju sytuacji na 
odpowiednim poziomie.

– Gotowa jest strategia dotycząca przedwczesnego zakończenia nauki, która:

– opiera się na dowodach,
– jest kompleksowa (np. obejmuje wszystkie sektory edukacji, w tym wczesny 

rozwój dziecka) i odpowiednio porusza kwestię środków zapobiegawczych, 
interwencyjnych i wyrównawczych,

– określa cele, które są zgodne z zaleceniem Rady w sprawie polityk na rzecz 
ograniczania przedwczesnego zakończenia nauki,

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

9. 
Inwestowanie w 
umiejętności, 
edukację i 
uczenie się 
przez całe życie
(Cel dotyczący 
edukacji)
(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 10)

9.2. Szkolnictwo wyższe: Istnienie 
krajowych lub regionalnych 
strategii na rzecz zwiększania 
uczestnictwa w szkolnictwie 
wyższym, podnoszenia jego 
jakości i skuteczności, zgodnie z 
komunikatem Komisji z dnia 20 
września 2011 r. w sprawie 
modernizacji europejskich 
systemów szkolnictwa wyższego1.

– Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz szkolnictwa wyższego, która 
obejmuje:
– środki zmierzające do zwiększenia uczestnictwa w szkolnictwie wyższym i 

uzyskiwania wyższego wykształcenia, które:

– zapewniają lepsze doradztwo dla przyszłych studentów,
– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie wyższym wśród grup o niskich 

dochodach i innych grup niedostatecznie reprezentowanych,



PE514.645v01-00 16/50 AM\940880PL.doc

PL

– zwiększają udział dorosłych uczących się,

– (w razie potrzeby) zmniejszają odsetek osób przedwcześnie porzucających 
naukę/poprawiają wskaźniki ukończenia nauki,

– środki mające na celu podniesienie jakości, które:
– zachęcają do wprowadzania innowacyjnych treści programowych i 

projektów programów,

– promują wysokie standardy jakości w nauczaniu;
– środki mające na celu zwiększanie szans na zatrudnienie i przedsiębiorczości, 

które:

– zachęcają do rozwoju umiejętności o charakterze ogólnym, w tym 
przedsiębiorczości, we wszystkich programach szkolnictwa wyższego, 

– eliminują różnice istniejące między kobietami a mężczyznami w zakresie 
wyborów dotyczących nauki i zawodu oraz zachęcają studentów do 
wyboru kariery w sektorach, w których są niedostatecznie reprezentowani 
w celu zmniejszenia segregacji płci na rynku pracy,

– umożliwiają świadome nauczanie z wykorzystaniem wiedzy pochodzącej z 
badań i rozwoju w działalności przedsiębiorstw.

9.3. Uczenie się przez całe życie:
Istnienie krajowych lub 
regionalnych ram politycznych w 
zakresie uczenia się przez całe 
życie, zgodnie z wytycznymi 
politycznymi na szczeblu UE1.

– Gotowe są krajowe lub regionalne ramy polityczne w zakresie uczenia się przez całe 
życie, które obejmują:

– środki mające na celu wspieranie realizacji programu uczenia się przez całe 
życie i podnoszenie kwalifikacji oraz zapewnienie zaangażowania i partnerstwa 
zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego,

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

– środki mające na celu rozszerzenie dostępu do programu uczenia się przez całe 
życie, w tym poprzez skuteczne wdrażanie narzędzi przejrzystości (europejskie 
ramy kwalifikacji, krajowe ramy kwalifikacji, europejski system transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, europejskie ramy odniesienia 
na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym) oraz 
opracowanie i integrację usług w zakresie uczenia się przez całe życie 
(kształcenie i szkolenie, doradztwo, zatwierdzanie),

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

10. Wspieranie 
włączenia 
społecznego i
zwalczanie 
ubóstwa
(Cel dotyczący 
walki z 
ubóstwem)

(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 9)

10.1. Aktywne włączenie
Integracja społeczności 
zmarginalizowanych, takich jak 
Romowie:
– Istnienie i realizacja krajowej
strategii ograniczania ubóstwa, 
zgodnie zaleceniem Komisji z 
dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy1

oraz wytycznymi w sprawie 
zatrudnienia.

– Gotowa jest krajowa strategia ograniczania ubóstwa, która:
– opiera się na dowodach, co wymaga systemu gromadzenia i analizowania 

danych i informacji, które dostarczają dowodów wystarczających do 
opracowania polityk ograniczania ubóstwa; system ten jest stosowany do 
monitorowania postępów,

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

– zawiera mapowanie koncentracji terytorialnej wykraczające poza poziom 
regionalny/NUTS 3 grup zmarginalizowanych i grup w niekorzystnej sytuacji, 
w tym Romów,

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

– zawiera środki umożliwiające przejście od opieki w domu do opieki społeczności 
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lokalnych,

– wskazuje wyraźne środki zapobiegania i zwalczania segregacji we wszystkich 
dziedzinach.

- Gotowa jest krajowa strategia 
dotycząca integracji Romów, 
zgodna Unijnymi ramami 
dotyczącymi krajowych strategii 
integracji Romów.
– Wsparcie dla zainteresowanych 
stron w dostępie do funduszy.

– Gotowa jest krajowa strategia dotycząca integracji Romów, która:
– ustala możliwe do osiągnięcia krajowe cele integracji Romów w celu zbliżenia 

ich do ogółu społeczeństwa; cele te powinny odnosić się co najmniej do czterech 
unijnych celów integracji Romów, związanych z dostępem do edukacji, 
zatrudnienia, opieki zdrowotnej i zakwaterowania,

– jest spójna z krajowym programem reform,
– identyfikuje, w stosownych przypadkach, mikroregiony w niekorzystnej sytuacji 

lub okolice poddane segregacji, gdzie wspólnoty są najbardziej poszkodowane, 
przy wykorzystaniu dostępnych wskaźników społeczno-gospodarczych i 
terytorialnych (np. bardzo niski poziom wykształcenia, długoterminowe 
bezrobocie itd.),

– przyznaje wystarczające finansowane z budżetu krajowego, które zostanie 
uzupełnione, w stosownych przypadkach, finansowaniem ze środków 
międzynarodowych i unijnych,

– obejmuje wydajne metody monitorowania w celu oceny wpływu działań 
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zmierzających do integracji Romów oraz mechanizmy rewizji w celu 
dostosowania strategii,

– została opracowana, jest realizowana i monitorowana w ścisłej współpracy i przy 
stałym dialogu ze społecznością romską oraz regionalnymi i lokalnymi 
władzami,

– obejmuje krajowy punkt kontaktowy ds. krajowej strategii dotyczącej integracji 
Romów oraz organ odpowiedzialny za koordynację opracowywania i realizacji 
tej strategii.

– Zainteresowane strony otrzymują wsparcie przy składaniu wniosków dotyczących 
projektów oraz przy realizacji wybranych projektów i zarządzaniu nimi.

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

– Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz zdrowia, która:

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

– zawiera środki mające na celu stymulowanie efektywności w sektorze opieki 
zdrowotnej, w tym poprzez wprowadzanie skutecznych i innowacyjnych 
technologii, modeli świadczenia usług i infrastruktury,

– obejmuje system monitorowania i przeglądu.

– Państwo członkowskie lub region przyjęły ramy określające dostępne środki 
budżetowe na opiekę zdrowotną.

11. 
Wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalne
go i 
skuteczności 
administracji 

Skuteczność administracji państw 
członkowskich:
– Istnienie strategii na rzecz 
podnoszenia skuteczności 
administracji państw 
członkowskich, w tym reform 

– Strategia na rzecz podnoszenia skuteczności administracji państw członkowskich jest 
gotowa i w trakcie realizacji1. Strategia ta obejmuje:

– analizę i strategiczne planowanie w zakresie reform prawnych, organizacyjnych 
lub proceduralnych,

– rozwój systemów zarządzania jakością,
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publicznej

(o którym 
mowa w art. 9 
ust. 11)

administracji publicznej1 – zintegrowane działania na rzecz uproszczenia i racjonalizacji procedur 
administracyjnych,

– opracowanie i realizację strategii i polityk dotyczących zasobów ludzkich, 
obejmujących plany zatrudnienia i ścieżki kariery personelu, budowanie 
kompetencji i rozwój zasobów;

– rozwój umiejętności na wszystkich poziomach;
– opracowywanie procedur i narzędzi monitorowania i oceny.

Poprawka

Cele 
tematyczne

Priorytety 
inwestycyjne

Uwarunkowania ex ante Kryteria, które należy spełnić

1. 
Zwiększenie 
nakładów na 
badania 
naukowe, 
rozwój 
technologicz
ny i 
innowacje 
(cel 
dotyczący 
badań i 

EFRR:
– Wszystkie 
priorytety 
inwestycyjne w 
ramach celu 
tematycznego 
nr 1

1.1. Badania naukowe i innowacje: 
Istnienie krajowych lub regionalnych 
strategii badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, zgodnie z 
krajowym programem reform, w celu 
zwiększenia wydatków na badania i 
innowacje ze środków prywatnych, 
co jest cechą dobrze funkcjonujących 
krajowych lub regionalnych 
systemów badań i innowacji.

– Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia inteligentnej specjalizacji, 
która:

– opiera się na analizie SWOT lub podobnej analizie, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym zestawie priorytetów badań 
i innowacji,

– przedstawia środki na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w 
badania i rozwój,

– obejmuje mechanizm monitorowania.

– Przyjęto ramy określające dostępne środki budżetowe na badania i 
innowacje.
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rozwoju)
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 1)

EFRR:
–
Udoskonalanie 
infrastruktury 
badań i 
innowacji i 
podnoszenie 
zdolności do 
tworzenia 
doskonałości w 
zakresie badań i 
innowacji oraz 
wspieranie 
ośrodków 
kompetencji, w 
szczególności 
leżących w 
interesie 
Europy.

1.2 Infrastruktura badań i 
innowacji

– Przyjęto orientacyjny wieloletni plan dotyczący budżetu i priorytetów 
inwestycji związanych z priorytetami UE oraz – w odpowiednich 
przypadkach – z Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur 
Badawczych (ESFRI).

2. 
Zwiększenie 
dostępności, 
wykorzystani
a i jakości 
technologii 
informacyjno
-
komunikacyj
nych (cel 

EFRR:
– Rozwój 
produktów i 
usług TIK, e-
handlu oraz 
zwiększenie 
popytu na TIK.
– Wzmocnienie 
aplikacji TIK 

2.1. Rozwój cyfrowy: Strategiczne 
ramy polityki w dziedzinie rozwoju 
cyfrowego w celu pobudzenia rynku 
przystępnych, dobrej jakości i 
interoperacyjnych usług, 
prywatnych i publicznych, 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne, a 
także aby przyspieszyć ich 
asymilację przez obywateli, grupy w 

– W krajowej lub regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji i 
innowacji znajdują się strategiczne ramy polityki w dziedzinie rozwoju 
cyfrowego, które zawierają:
– budżet i priorytety działań określone na podstawie analizy SWOT 

lub podobnej, spójnej z nią analizy, przeprowadzonej zgodnie z 
tabelą wyników Europejskiej agendy cyfrowej1;

– została przeprowadzona analiza równoważenia wsparcia dla popytu 
i podaży technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
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dla e-rządu, 
nauczania za 
pośrednictwem 
nośników 
elektronicznych, 
włączenia 
cyfrowego, e-
kultury oraz e-
zdrowia.

trudnej sytuacji, przedsiębiorstwa i 
administrację publiczną, w tym 
inicjatywy transgraniczne.

– wskaźniki miary postępów interwencji w takich dziedzinach jak 
kultura informatyczna, e-integracja, e-dostępność, oraz e-zdrowie
w granicach określonych w art. 168 TFUE powiązane z 
istniejącymi odpowiednimi krajowymi lub regionalnymi strategiami 
sektorowymi;

– ocenę potrzeb w zakresie budowania większego potencjału 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

dotyczący 
szerokopasm
owego 
internetu)
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 2)

EFRR:
– Rozszerzenie 
dostępu do 
usług 
szerokopasmow
ych oraz rozwój 
szybkich sieci i 
wspieranie 
przyjmowania 
przyszłych i 
powstających 
technologii i 
sieci dla 
gospodarki 
cyfrowej.

2.2. Infrastruktura sieci nowej 
generacji: Istnienie krajowych lub 
regionalnych planów sieci nowej 
generacji uwzględniających działania 
regionalne na rzecz osiągnięcia 
celów UE dotyczących dostępu do 
szybkiego internetu1, 
koncentrujących się na obszarach, na 
których rynek nie zapewnia otwartej 
infrastruktury po przystępnych 
kosztach i jakości, zgodnych z 
przepisami unijnymi w zakresie 
konkurencyjności i pomocy państwa, 
a także świadczących usługi 
dostępne dla grup w trudnej sytuacji.

– Gotowy jest krajowy lub regionalny plan sieci nowej generacji, który 
zawiera:

–  plan inwestycji w infrastrukturę oparty na analizie ekonomicznej 
uwzględniającej istniejącą infrastrukturę i plany inwestycyjne 
sektora prywatnego;

– modele zrównoważonych inwestycji, które zwiększają 
konkurencyjność i zapewniają dostęp do otwartej, przystępnej 
cenowo i dobrej jakości infrastruktury i usług, uwzględniających 
przyszłe potrzeby; 

– środki na stymulowanie inwestycji prywatnych.

3. 
Podnoszenie 
konkurencyjn
ości małych 

EFRR:
– Wspieranie 
zdolności MŚP 
do 

3.1. Przeprowadzono konkretne 
działania wspierające promowanie 
przedsiębiorczości z uwzględnieniem
programu Small Business Act.

– Konkretne działania obejmują:

– wprowadzono środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zmniejszenie kosztów, z 
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i średnich 
przedsiębiors
tw, sektora 
rolnego 
(w odniesieni
u do 
EFRROW) 
oraz sektora 
rybołówstwa 
i akwakultury 
(w 
odniesieniu 
do EFMR);

(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 3)

zaangażowania 
się w proces 
wzrostu na 
rynkach 
regionalnych, 
krajowych i 
międzynarodow
ych oraz w 
procesy 
innowacji.

uwzględnieniem celów programu Small Business Act;
– wprowadzono środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego 

na uzyskanie licencji i pozwoleń na podjęcie i prowadzenie 
szczególnego rodzaju działalności w ramach przedsiębiorstwa, z 
uwzględnieniem celów programu Small Business Act;

– wprowadzono mechanizm monitorowania procesu wdrażania 
programu Small Business Act i oceny wpływu prawodawstwa na 
MŚP.

4. Wspieranie 
przejścia na 
gospodarkę 
niskoemisyjn
ą we 
wszystkich 
sektorach

(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 4)

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego 
zarządzania 
energią i 
wykorzystywani
a odnawialnych 
źródeł energii w 
infrastrukturac
h publicznych, z 

4.1. Przeprowadzono działania 
promujące racjonalne kosztowo 
ulepszenie efektywnego końcowego 
wykorzystania energii oraz 
racjonalne kosztowo inwestycje w 
„Efektywność energetyczną” przy 
wznoszeniu lub renowacji 
budynków.

– Działania obejmują:
– środki służące zagwarantowaniu wdrożenia minimalnych wymagań 

dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z art. 3, 4 
i 5 dyrektywy 2010/31/UE. Przyjęcie środków koniecznych do 
utworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki 
energetycznej budynków, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/31/UE;

– środki konieczne do utworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków spójnego z art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE;

– środki spójne z art. 13 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych, aby zagwarantować
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uwzględnieniem 
budynków 
użyteczności 
publicznej, i 
sektorze 
mieszkaniowym.

dostarczenie klientom końcowym indywidualnych liczników w zakresie, 
w jakim jest to możliwe technicznie, racjonalne finansowo i 
proporcjonalne w odniesieniu do potencjalnych oszczędności energii.

EFRR+Fundus
z Spójności:
– promowanie 
wysoko 
wydajnej 
kogeneracji 
energii cieplnej 
i elektrycznej 
w oparciu 
o popyt na 
energię 
użytkową;

4.2. Przeprowadzono działania 
promujące wysoko wydajną 
kogenerację energii cieplnej i 
elektrycznej.

– Działania obejmują:
– wsparcie dla kogeneracji opiera się na popycie na użytkową energię 

cieplną i oszczędności energii pierwotnej zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 9 
ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2004/8/WE; państwa członkowskie lub ich 
właściwe organy oceniły istniejące prawodawstwo i ramy regulacyjne 
pod kątem procedur udzielania zezwoleń lub innych procedur, aby:

a) zachęcić do projektowania jednostek kogeneracji dla pokrycia 
ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło użytkowe i 
unikania produkcji ciepła w ilościach przekraczających zapotrzebowanie 
na ciepło użytkowe; oraz 
b) ograniczyć regulacyjne i pozaregulacyjne bariery utrudniające 
rozwój kogeneracji.

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Promowanie 
produkcji i 
dystrybucji 
energii 
pochodzącej ze 
źródeł 

4.3. Przeprowadzono działania 
promujące produkcję i dystrybucję 
odnawialnych źródeł energii1.
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

– Gotowe są przejrzyste systemy wsparcia, priorytetowy lub gwarantowany 
dostęp do sieci oraz pierwszeństwo w dystrybucji, jak również 
standardowe zasady odnoszące się do ponoszenia i podziału kosztów 
dostosowań technicznych, które to zasady zostały podane do publicznej 
wiadomości, zgodnie z art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 16 ust. 3 
dyrektywy 2009/28/WE.

– Państwo członkowskie przyjęło krajowy plan działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE.
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odnawialnych.

5. 
Promowanie 
przystosowan
ia się do 
zmiany 
klimatu, 
zapobiegania 
ryzyku i 
zarządzania 
ryzykiem

(Cel 
dotyczący 
zmiany 
klimatu)

(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 5)

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Promowanie 
inwestycji 
mających na 
celu uporanie 
się z 
konkretnymi 
zagrożeniami, 
zagwarantowan
ie odporności 
na klęski 
żywiołowe i 
rozwój 
systemów 
zarządzania 
klęskami 
żywiołowymi.

5.1. Zapobieganie ryzyku i 
zarządzanie ryzykiem: Istnienie 
krajowych lub regionalnych ocen 
ryzyka na potrzeby zarządzania 
klęskami żywiołowymi, 
uwzględniających dostosowanie do 
zmiany klimatu1.

– Gotowa jest krajowa lub regionalna ocena ryzyka zawierająca 
następujące elementy:

– opis procesu, metodologii, metod i niewrażliwych danych 
wykorzystywanych w ocenach ryzyka, jak również opartych na 
ryzyku kryteriów określania inwestycji priorytetowych;

– opis scenariuszy zakładających jeden rodzaj ryzyka i scenariuszy 
zakładających wiele rodzajów ryzyka;

– uwzględnienie, w stosownych przypadkach, krajowych strategii 
dostosowania do zmiany klimatu.

6. 
Zachowanie 
oraz ochrona
środowiska i 
promowanie 

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Inwestycje w 
sektorze 

6.1. Gospodarka wodna: Istnienie –
w odniesieniu do inwestycji 
wspieranych przez programy – a) 
polityki w zakresie cen wody, 
przewidującej odpowiednie zachęty 

– w sektorach wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności państwo 
członkowskie zapewniło wkład różnych użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale na sektory, zgodnie z art. 9 ust. 1 
tiret pierwsze dyrektywy 2000/60/WE, przy uwzględnieniu w 
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wodnym w celu 
spełnienia 
wymogów 
unijnego 
dorobku 
prawnego 
dotyczącego 
środowiska oraz 
zaspokojenia 
określonych 
przez państwa 
członkowskie 
potrzeb w 
zakresie 
inwestycji 
wykraczających 
poza te wymogi.

dla użytkowników, aby efektywnie 
korzystali z zasobów wodnych oraz 
b) odpowiedniego wkładu różnych 
użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w stopniu 
określonym w zatwierdzonych 
planach gospodarowania wodami w 
dorzeczu.

stosownych przypadkach skutków społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych zwrotu, jak również warunków geograficznych i 
klimatycznych dotkniętego regionu lub dotkniętych regionów;

– przyjęcie planu gospodarowania wodami w dorzeczu dla obszaru 
dorzecza zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

zrównoważo
nego 
wykorzystyw
ania zasobów
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 6)

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Inwestycje w 
sektorze 
gospodarki
odpadami w 
celu spełnienia 
wymogów 
unijnego 
dorobku 
prawnego 
dotyczącego 

6.2. Gospodarka odpadami:
Promowanie zrównoważonych 
gospodarczo i środowiskowo 
inwestycji w sektorze gospodarki 
odpadami, w szczególności poprzez
opracowanie planów gospodarki 
odpadami zgodnych z dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów
oraz z hierarchią odpadów.

– zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5 dyrektywy 2008/98/WE Komisji 
przekazano sprawozdanie z realizacji dotyczące postępów w osiąganiu 
celów określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE;

– istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami zgodnie z 
wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE;

– istnienie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z 
wymogami art. 29 dyrektywy;

– przyjęto środki niezbędne do osiągnięcia celów na 2020 r. dotyczących
przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu, zgodnie z art. 
11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE.
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środowiska oraz 
zaspokojenia 
określonych 
przez państwa 
członkowskie 
potrzeb w 
zakresie 
inwestycji 
wykraczających 
poza te wymogi.

7. 
Promowanie 
zrównoważo
nego 
transportu i 
usuwanie 
niedoborów 
przepustowoś
ci w 
działaniu 
najważniejsz
ych 
infrastruktur 
sieciowych
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 7)

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Wspieranie 
multimodalnego 
jednolitego 
europejskiego 
systemu 
transportu 
poprzez 
inwestycje w 
transeuropejską 
sieć 
transportową 
(TEN-T).
– Rozwój i 
remont 
kompleksowych 
i 
interoperatywny

7.1. Transport: Istnienie 
kompleksowego planu/planów lub 
kompleksowych ram w zakresie 
inwestycji transportowej zgodnie z 
instytucyjną strukturą państw 
członkowskich (w tym transport 
publiczny na szczeblu regionalnym i 
lokalnym), które wspierają rozwój 
infrastruktury i poprawiają łączność 
z kompleksowymi i bazowymi 
sieciami TEN-T.

– Istnienie kompleksowego planu/planów transportu lub ram w zakresie 
inwestycji transportowej spełniających wymogi prawne dotyczące 
strategicznej oceny środowiskowej i określających:

– wkład w jednolity europejski obszar transportu zgodnie z art. 10 
rozporządzenia nr [TEN-T], w tym priorytetów w zakresie 
inwestycji w:

– bazowe i kompleksowe sieci TEN-T, w których przewiduje się 
inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności; oraz

– wtórną łączność;
– realistyczne i dojrzałe ramy projektów, które mają być wspierane w 

ramach EFRR i Funduszu Spójności;
– środki mające na celu zagwarantowanie zdolności instytucji 

pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów.
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ch systemów 
transportu 
kolejowego 
wysokiej jakości 
oraz 
promowanie 
środków 
zmniejszania 
hałasu.
– Rozwój i 
ulepszanie 
przyjaznych 
środowisku 
(także o niskim 
poziomie 
hałasu) i 
niskoemisyjnyc
h systemów 
transportu, w 
tym 
śródlądowych 
dróg morskich i 
transportu 
morskiego, 
portów, 
połączeń 
multimodalnych 
i infrastruktury 
portów 
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lotniczych, aby 
promować 
zrównoważoną 
mobilność 
regionalną i 
lokalną.
EFRR:
– Zwiększanie 
mobilności 
regionalnej 
poprzez łączenie 
węzłów 
drugorzędnych i 
trzeciorzędnych 
z infrastrukturą 
TEN-T, w tym z 
węzłami 
multimodalnym
i.

EFRR+Fundus
z Spójności:
– Wspieranie 
multimodalnego 
jednolitego 
europejskiego 
systemu 
transportu 
poprzez 

7.2. Kolej: Istnienie w 
kompleksowym 
planie/kompleksowych planach lub 
ramach dotyczących transportu 
wyraźnej części dotyczącej rozwoju 
kolei zgodnie z instytucyjną 
strukturą państw członkowskich (z 
uwzględnieniem transportu 
publicznego na szczeblu 

– istnienie w określonych powyżej planie/planach lub ramach dotyczących 
transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei spełniającej wymogi 
prawne dotyczące strategicznej oceny środowiskowej i określającej 
realistyczne i dojrzałe ramy projektu (wraz z harmonogramem, 
budżetem);

– środki mające na celu zagwarantowanie zdolności instytucji 
pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów.
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inwestycje w 
transeuropejską 
sieć 
transportową 
(TEN-T).
– Rozwój i 
remont 
kompleksowych 
i 
interoperatywny
ch systemów 
transportu 
kolejowego 
wysokiej jakości 
oraz 
promowanie 
środków 
zmniejszania 
hałasu.
– Rozwój i 
ulepszanie 
przyjaznych 
środowisku 
(także o niskim 
poziomie 
hałasu) i 
niskoemisyjnyc
h systemów 
transportu, w 

regionalnym i lokalnym), który 
wspiera rozwój infrastruktury i 
poprawia łączność z kompleksowymi 
i bazowymi sieciami TEN-T.
Inwestycje obejmują aktywa 
ruchome, interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału.
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tym 
śródlądowych 
dróg morskich i 
transportu 
morskiego, 
portów, 
połączeń 
multimodalnych 
i infrastruktury 
portów 
lotniczych, aby 
promować 
zrównoważoną 
mobilność 
regionalną i 
lokalną.
EFRR:
– Zwiększanie 
mobilności 
regionalnej 
poprzez łączenie 
węzłów 
drugorzędnych i 
trzeciorzędnych 
z infrastrukturą 
TEN-T, w tym z 
węzłami 
multimodalnym
i.
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EFRR+Fundus
z Spójności:
– Wspieranie 
multimodalnego 
jednolitego 
europejskiego 
systemu 
transportu 
poprzez 
inwestycje w 
transeuropejską 
sieć 
transportową 
(TEN-T).
– Rozwój i 
remont 
kompleksowych 
i 
interoperatywny
ch systemów 
transportu 
kolejowego 
wysokiej jakości 
oraz 
promowanie 
środków 
zmniejszania 
hałasu.
– Rozwój i 

7.3. Inne rodzaje transportu, w tym 
śródlądowe drogi morskie i 
transport morski, porty, połączenia 
multimodalne i infrastruktura 
portów lotniczych: Istnienie w 
kompleksowym 
planie/kompleksowych planach lub 
ramach dotyczących transportu 
wyraźnej części dotyczącej 
śródlądowych dróg morskich i 
transportu morskiego, portów, 
połączeń multimodalnych i 
infrastruktury portów lotniczych, 
które poprawiają łączność z 
kompleksowymi i bazowymi sieciami 
TEN-T i przyczyniają się do 
promowania zrównoważonej 
mobilności regionalnej i lokalnej.

– Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach 
dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej śródlądowych dróg 
morskich i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 
infrastruktury portów lotniczych, która:
– spełnia wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny 
środowiskowej,
– określa realistyczne i dojrzałe ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, budżetem),

– Środki mające na celu zagwarantowanie zdolności instytucji 
pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów.
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ulepszanie 
przyjaznych 
środowisku 
(także o niskim 
poziomie 
hałasu) i 
niskoemisyjnyc
h systemów 
transportu, w 
tym 
śródlądowych 
dróg morskich i 
transportu 
morskiego, 
portów, 
połączeń 
multimodalnych 
i infrastruktury 
portów 
lotniczych, aby 
promować 
zrównoważoną 
mobilność 
regionalną i 
lokalną.
EFRR:
– Zwiększanie 
mobilności 
regionalnej 
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poprzez łączenie 
węzłów 
drugorzędnych i 
trzeciorzędnych 
z infrastrukturą 
TEN-T, w tym z 
węzłami 
multimodalnym
i.

EFRR:
– Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej i
bezpieczeństwa 
dostaw poprzez 
rozwój 
inteligentnych 
systemów 
dystrybucji, 
przechowywani
a i przesyłu 
energii oraz 
poprzez 
integrację 
wytwarzania 
rozproszonego 
ze źródeł 
odnawialnych.

7.4 Opracowywanie inteligentnych 
systemów dystrybucji, 
magazynowania i przesyłu energii 
elektrycznej.
Istnienie kompleksowych planów 
inwestycji w inteligentną 
infrastrukturę energetyczną oraz 
przepisów wpływających na 
zwiększenie efektywności 
energetycznej i bezpieczeństwa 
dostaw.

– Gotowe są kompleksowe plany określające priorytety dotyczące 
infrastruktury energetycznej na szczeblu krajowym:
– zgodnie z art. 22 dyrektywy 2009/72/WE oraz 2009/73/WE, w 
stosownych przypadkach, oraz
– zgodnie z odpowiednimi regionalnymi planami inwestycyjnymi na 
mocy art. 12 oraz z dziesięcioletnim planem rozwoju sieci na poziomie 
UE zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz 
(WE) nr 715/2009, oraz 
– zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej [TEN-E],

– Plany zawierają:
– realistyczne i dojrzałe ramy projektów, które mają być wspierane 
w ramach EFRR,
– środki umożliwiające osiągnięcie celów w zakresie spójności 
społecznej i gospodarczej oraz ochrony środowiska zgodnie z art. 3 ust. 
10 dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 7 dyrektywy 2009/73/WE,
– środki umożliwiające lepsze wykorzystanie energii i promowanie 
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efektywności energetycznej zgodnie z art. 3 ust. 11 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE.

EFS:
– Dostęp do 
zatrudnienia dla 
osób 
poszukujących 
pracy i osób 
nieaktywnych 
zawodowo, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych 
oraz 
oddalonych od 
rynku pracy, 
również poprzez 
lokalne 
inicjatywy w 
zakresie 
zatrudnienia i 
wspieranie 
mobilności 
pracowników.

8.1. Została opracowana i jest 
realizowana aktywna polityka rynku 
pracy w świetle wytycznych 
dotyczących zatrudnienia.

– Służby zatrudnienia mają możliwość zapewnienia i faktycznie 
zapewniają:
– zindywidualizowane usługi, doradztwo oraz aktywne i 

zapobiegawcze środki rynku pracy na wczesnym etapie, które są 
otwarte dla wszystkich osób poszukujących pracy, przy 
jednoczesnym koncentrowaniu się na grupach w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osobach ze społeczności zmarginalizowanych,

– systematyczne i przejrzyste dla wszystkich informacje na temat 
nowych miejsc pracy oraz nieustanną analizę rynku pracy mającą 
na celu określenie zmian strukturalnych w zakresie 
zapotrzebowania na zawody i umiejętności;

– Służby zatrudnienia utworzyły formalne lub nieformalne ustalenia 
dotyczące współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami.

8. Wspieranie 
trwałego
zatrudnienia 
wysokiej 
jakości i 
mobilności 
pracowników

(cel 
dotyczący 
zatrudnienia)
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 8)

EFS:
– Praca na 
własny 
rachunek, 
przedsiębiorczoś

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw: Istnienie 
strategicznych ram polityki na rzecz 
nowych przedsiębiorstw 

– Gotowe są strategiczne ramy polityki na rzecz wspierania nowych 
przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu społecznemu obejmujące 
następujące elementy:
– istnieją środki mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej i zmniejszenie kosztów, z 
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ć i tworzenie 
przedsiębiorstw, 
w tym 
innowacyjnych 
małych i 
średnich oraz 
mikroprzedsiębi
orstw.
EFRR:
– Wspieranie 
rozwoju 
inkubatorów 
przedsiębiorczoś
ci oraz wsparcie 
inwestycyjne 
pracy na własny 
rachunek, 
mikroprzedsiębi
orstw i 
tworzenia 
przedsiębiorstw.

sprzyjających włączeniu 
społecznemu.

uwzględnieniem celów programu Small Business Act;
– wprowadzono środki mające na celu skrócenie czasu i kosztów 

potrzebnych na uzyskanie licencji i pozwoleń na podjęcie i 
prowadzenie szczególnego rodzaju działalności w ramach 
przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem celów programu Small 
Business Act,

– działania łączące odpowiednie usługi rozwoju przedsiębiorstw i 
usługi finansowe (dostęp do kapitału), w tym – w miarę potrzeb –
kontakty z grupami lub obszarami w niekorzystnej sytuacji.

EFS:
– Modernizacja 
instytucji rynku 
pracy, takich 
jak prywatne i 
publiczne służby 
zatrudnienia, 

8.3. Instytucje rynku pracy są 
modernizowane i wzmacniane w 
świetle wytycznych dotyczących 
zatrudnienia.

Reformy instytucji rynku pracy 
zostaną poprzedzone przejrzystą 
strategią i oceną ex ante obejmującą 

– Działania mające na celu reformę służb zatrudnienia, tak aby miały one 
możliwość zapewniania1:

– zindywidualizowanych usług, doradztwa oraz aktywnych i 
zapobiegawczych środków rynku pracy na wczesnym etapie, które 
są otwarte dla wszystkich osób poszukujących pracy, przy 
jednoczesnym koncentrowaniu się na grupach znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osobach ze społeczności 
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zwiększająca 
dostosowanie do 
potrzeb rynku 
pracy, w tym 
działania 
wspierające 
systemy 
mobilności oraz 
lepszą 
współpracę 
instytucji i 
właściwych 
podmiotów 
zainteresowany
ch.
EFRR:
– Inwestowanie 
w infrastrukturę 
dla służb 
zatrudnienia.

kwestię płci. zmarginalizowanych,

– systematycznych i przejrzystych dla wszystkich informacji na temat 
nowych miejsc pracy oraz nieustannej analizy rynku pracy w celu 
określenia zmian strukturalnych zapotrzebowania na zawody i 
umiejętności;

– Reformy służb zatrudnienia będą obejmowały tworzenie formalnych lub 
nieformalnych sieci współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami.

EFS:
– Aktywne i 
zdrowe 
starzenie się.

8.4. Aktywne i zdrowe starzenie się: 
Polityka dotycząca aktywnego
starzenia się została opracowana i 
jest realizowana w świetle 
wytycznych dotyczących 
zatrudnienia1.

– Właściwe zainteresowane strony są zaangażowane w opracowywanie 
polityki aktywnego starzenia się i związane z nią działania następcze z 
myślą o utrzymaniu starszych pracowników na rynku pracy i 
promowanie ich zatrudnienia,

– państwo członkowskie przygotowało środki mające na celu promowanie 
aktywnego starzenia się.
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EFS:
–
Przystosowywan
ie pracowników, 
przedsiębiorstw 
i 
przedsiębiorców 
do zmian.

8.5. Przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian: Istnienie polityk 
sprzyjających przewidywaniu i 
dobremu zarządzaniu zmianami i 
restrukturyzacją.

– Gotowe są instrumenty mające na celu wspieranie partnerów społecznych 
i władz publicznych w opracowywaniu proaktywnych podejść do zmian i 
restrukturyzacji, które obejmują:

– środki służące promowaniu przewidywania zmian, w tym ich 
monitorowanie;

– środki służące promowaniu przygotowania procesu restrukturyzacji i 
zarządzania nim, w tym ich monitorowanie;

– działania służące zachęcaniu do usprawnień odpowiadających na 
potrzeby pracowników, w szczególności istnienie polityk i środków 
ukierunkowanych na wdrożenie art. 5 dyrektywy 2000/78/WE.

8.6. Trwała integracja na rynku 
pracy ludzi młodych w wieku 15–24 
lat, którzy nie pracują, nie kształcą 
się ani nie szkolą:
Istnienie kompleksowych ram 
strategicznych polityki dla 
osiągnięcia celów pakietu na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, a w 
szczególności stworzenia programu 
gwarancji dla młodzieży, zgodnie z 
zaleceniem Rady z dnia XXX].

– Istnieją kompleksowe ramy strategiczne polityki mającej na celu osiągnięcie 
celów pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży, a w szczególności stworzenia 
programu gwarancji dla młodzieży, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia [XXX], 
które:

– opierają się na danych, dotyczących młodych ludzi w wieku 15–24 lat, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą:

– przewidują system gromadzenia i analizowania danych i informacji 
dotyczących programu gwarancji dla młodzieży na odpowiednich 
poziomach, co zapewnia wystarczające podstawy do opracowywania 
ukierunkowanych polityk, jak również pozwala na monitorowanie 
rozwoju sytuacji, dokonując w miarę możliwości oceny scenariusza 
alternatywnego;

– wskazują właściwy organ publiczny odpowiedzialny za ustanowienie i 
zarządzanie programem gwarancji dla młodzieży i koordynację 
partnerstw na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach;

– angażują wszystkie zainteresowane podmioty, które są istotne dla 
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kwestii rozwiązania problemu bezrobocia wśród osób młodych;
– opierają się na wczesnej interwencji i aktywizacji;
– obejmują środki wspierające integrację na rynku pracy, w tym środki 

podnoszące kwalifikacje i środki związane z rynkiem pracy.
EFS:
– Zapobieganie 
przedwczesnem
u zakończeniu 
nauki 
i ograniczanie 
tego zjawiska.
EFRR:
– Inwestycje 
w edukację, 
umiejętności 
i uczenie się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej 
i szkoleniowej.

9.1. Przedwczesne zakończenie 
nauki: Istnienie strategicznych ram 
polityki na rzecz ograniczenia 
przedwczesnego zakończenia nauki 
w zakresie określonym w art. 165 
TFUE.

– Gotowy jest system gromadzenia i analizowania danych i informacji 
dotyczących przedwczesnego zakończenia nauki na odpowiednich 
szczeblach, który:

– zapewnia wystarczające podstawy do opracowywania 
ukierunkowanych polityk i umożliwia monitorowanie rozwoju 
sytuacji,

– Gotowe są strategiczne ramy polityki dotyczące przedwczesnego 
zakończenia nauki, które:
– opierają się na dowodach,

– obejmują właściwe sektory edukacji, w tym wczesny rozwój 
dziecka, są skierowane do grup w trudnej sytuacji, w których 
występuje największe ryzyko przedwczesnego zakończenia nauki, 
w tym do osób ze społeczności zmarginalizowanych, i poruszają
kwestię środków zapobiegawczych, interwencyjnych i 
wyrównawczych,

– obejmują wszystkie sektory polityki oraz zainteresowane podmioty, 
które są istotne z punktu widzenia zjawiska przedwczesnego 
zakończenia nauki.

9. 
Inwestowanie 
w edukację,
szkolenia, w 
tym szkolenia 
zawodowe,
zdobywanie
umiejętności
i uczenie się 
przez całe 
życie

(Cel 
dotyczący 
edukacji)
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 10)

EFS:
– Poprawa 
jakości, 

9.2. Szkolnictwo wyższe: Istnienie 
krajowych lub regionalnych 
strategicznych ram polityki na rzecz 
zwiększania uczestnictwa w 

– Gotowe są krajowe lub regionalne strategiczne ramy polityki na rzecz 
szkolnictwa wyższego, które obejmują:
– w razie potrzeby środki zmierzające do zwiększenia uczestnictwa w 
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skuteczności i 
dostępności 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
kształcenia na 
poziomie 
równoważnym 
w celu 
zwiększenia 
udziału i 
poziomu 
osiągnięć.
EFRR:
– Inwestycje 
w edukację, 
umiejętności 
i uczenie się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej 
i szkoleniowej.

szkolnictwie wyższym, podnoszenia 
jego jakości skuteczności, w zakresie 
określonym w art. 165 TFUE.

szkolnictwie wyższym i uzyskiwania wyższego wykształcenia, 
które:
– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie wyższym wśród grup 

o niskich dochodach i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych, ze szczególnym uwzględnieniem grup w 
t r u d n e j  sytuacji, w tym osób ze społeczności 
zmarginalizowanych,

– zwiększają udział dorosłych uczących się,
– zmniejszają odsetek osób przedwcześnie porzucających 

naukę/poprawiają wskaźniki ukończenia nauki,
– środki mające na celu podniesienie jakości, które:

– zachęcają do wprowadzania innowacyjnych treści 
programowych i projektów programów,

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

– zachęcają do rozwoju umiejętności o charakterze ogólnym, w 
tym przedsiębiorczości, w odpowiednich programach 
szkolnictwa wyższego, 

– eliminują różnice istniejące między kobietami a mężczyznami 
w zakresie wyborów dotyczących nauki i zawodu.

EFS:
– Rozszerzenie 
dostępu do 
uczenia się 
przez całe życie, 

9.3. Uczenie się przez całe życie:
Istnienie krajowych lub regionalnych 
strategicznych ram polityki w 
zakresie uczenia się przez całe życie, 
w zakresie określonym w art. 165 
TFUE.

– Gotowe są krajowe lub regionalne strategiczne ramy polityki w zakresie 
uczenia się przez całe życie, które obejmują:
– środki mające na celu wspieranie rozwoju i łączenia usług na 

potrzeby programu uczenia się przez całe życie, w tym ich 
wdrażania, i podnoszenia kwalifikacji (tj. zatwierdzanie, 
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podnoszenia 
kwalifikacji i 
umiejętności 
pracowników.
EFRR:
Inwestycje 
w edukację, 
umiejętności
i uczenie się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej 
i szkoleniowej.

doradztwo, kształcenie i szkolenie) oraz zapewnienie 
zaangażowania i partnerstwa właściwych zainteresowanych stron, 

– środki mające na celu świadczenie usług rozwoju umiejętności 
odpowiednio do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w 
przypadkach gdy nadano im priorytet w krajowych lub 
regionalnych strategicznych ramach polityki (na przykład dla 
młodych ludzi odbywających szkolenie zawodowe, dorosłych, 
rodziców powracających na rynek pracy, osób o niskich 
kwalifikacjach i osób starszych, w szczególności osób 
niepełnosprawnych, migrantów, a także innych grup osób w 
niekorzystnej sytuacji),

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



PE514.645v01-00 42/50 AM\940880PL.doc

PL

10. 
Wspieranie 
włączenia 
społecznego,
zwalczanie 
ubóstwa oraz 
wszelkich 
form 
dyskryminacj
i
(Cel 
dotyczący 
walki z 
ubóstwem)
(o którym 
mowa w 
art. 9 ust. 9)

EFS:
– Aktywne 
włączenie, w 
tym z myślą o 
promowaniu 
równych szans 
oraz aktywnego 
uczestnictwa i 
zwiększaniu 
szans na 
zatrudnienie.
EFRR:
– Inwestycje w 
infrastrukturę 
zdrowotną i 
społeczną, które 
przyczyniają się 
do rozwoju 
krajowego, 
regionalnego i
lokalnego, 
zmniejszania 
nierówności w 
zakresie stanu 
zdrowia, 
promowania 
włączenia 
społecznego 
poprzez lepszy 

10.1. Istnienie i realizacja krajowych
strategicznych ram polityki na rzecz
ograniczania ubóstwa mających na 
celu – w świetle wytycznych w
sprawie zatrudnienia – aktywne 
włączenie osób wykluczonych z 
rynku pracy1.

– Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania 
ubóstwa, które mają na celu aktywne włączenie i które:
– zapewniają wystarczające podstawy do opracowywania polityk

ograniczania ubóstwa i monitorowania postępów,

– zawierają środki pomagające w osiągnięciu krajowych celów 
dotyczących walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
(zgodnie z definicją w krajowym programie reform), co obejmuje 
promowanie możliwości trwałego zatrudnienia wysokiej jakości dla 
osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– angażują w zwalczanie ubóstwa właściwe zainteresowane strony,
– w zależności od rozpoznanych potrzeb – zawiera środki 

umożliwiające przejście od opieki instytucjonalnej do opieki 
społeczności lokalnych,

– wskazuje wyraźne środki zapobiegania i zwalczania segregacji we 
wszystkich dziedzinach.

– Zainteresowane strony otrzymują wsparcie przy składaniu 
wniosków dotyczących projektów oraz przy realizacji wybranych 
projektów i zarządzaniu nimi.
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dostęp do usług 
społecznych, 
kulturalnych i 
rekreacyjnych 
oraz przejścia z 
usług 
instytucjonalny
ch do usług na 
poziomie 
społeczności 
lokalnych.
– Wsparcie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej i 
społecznej 
ubogich 
społeczności na 
obszarach 
miejskich i 
wiejskich.
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EFS:
– Integracja 
marginalizowan
ych 
społeczności 
romskich.
EFRR:
Inwestycje w 
infrastrukturę 
zdrowotną i 
społeczną, które 
przyczyniają się 
do rozwoju 
krajowego, 
regionalnego i 
lokalnego, 
zmniejszania 
nierówności w 
zakresie stanu 
zdrowia, 
promowania 
włączenia 
społecznego 
poprzez lepszy 
dostęp do usług 
społecznych, 
kulturalnych i 
rekreacyjnych 
oraz przejścia z 

10.2. Gotowe są krajowe 
strategiczne ramy polityki dotyczącej
integracji Romów.

– Gotowa jest krajowa strategia dotycząca integracji Romów, która:

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

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

– obejmuje wydajne metody monitorowania w celu oceny wpływu 
działań zmierzających do integracji Romów oraz mechanizmy 
rewizji w celu dostosowania strategii,

– została opracowana, jest realizowana i monitorowana w ścisłej 
współpracy i przy stałym dialogu ze społecznością romską oraz 
regionalnymi i lokalnymi władzami.

– Właściwe zainteresowane strony – na wniosek i gdy jest to konieczne –
mogą otrzymać wsparcie przy składaniu wniosków dotyczących 
projektów oraz przy realizacji wybranych projektów i zarządzaniu nimi.
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usług 
instytucjonalny
ch do usług na 
poziomie 
społeczności 
lokalnych.
– Wsparcie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej i 
społecznej 
ubogich 
społeczności na 
obszarach 
miejskich i 
wiejskich.
– Inwestycje 
w edukację, 
umiejętności 
i uczenie się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej 
i szkoleniowej.
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EFS:
– Ułatwianie 
dostępu do 
niedrogich, 
trwałych oraz 
wysokiej jakości 
usług, w tym 
opieki 
zdrowotnej i 
usług 
socjalnych 
świadczonych w 
interesie 
ogólnym.
EFRR:
– Inwestycje w 
infrastrukturę 
zdrowotną i 
społeczną, które 
przyczyniają się 
do rozwoju 
krajowego, 
regionalnego i 
lokalnego, 
zmniejszania 
nierówności w 
zakresie stanu 
zdrowia, 
promowania 

10.3. Zdrowie: Istnienie krajowych 
lub regionalnych strategicznych ram 
polityki zdrowotnej w zakresie 
określonym w art. 168 TFUE, 
zapewniających stabilność 
ekonomiczną.

– Gotowe są krajowe lub regionalne strategiczne ramy polityki zdrowotnej, 
które:
– zawierają skoordynowane środki poprawiające dostęp do wysokiej 

jakości świadczeń zdrowotnych,
– zawierają środki mające na celu stymulowanie efektywności w 

sektorze opieki zdrowotnej poprzez wprowadzanie modeli 
świadczenia usług i infrastruktury,

– obejmuje system monitorowania i przeglądu.
– Państwo członkowskie lub region przyjęły na zasadach orientacyjnych

ramy określające środki budżetowe na opiekę zdrowotną oraz efektywną 
pod względem kosztów koncentrację środków przeznaczonych na 
priorytetowe potrzeby opieki zdrowotnej.
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włączenia 
społecznego 
poprzez lepszy 
dostęp do usług 
społecznych, 
kulturalnych i 
rekreacyjnych 
oraz przejścia z 
usług 
instytucjonalny
ch do usług na 
poziomie 
społeczności 
lokalnych.

11. 
Wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonal
nego 
organów 
publicznych 
oraz 
zainteresowa
nych stron i 
skuteczności 
administracji 
publicznej.
(o którym 

EFS:
– Inwestycje 
w zdolności 
instytucjonalne 
i w skuteczność 
administracji 
publicznych 
oraz usług 
publicznych 
w celu 
przeprowadzeni
a reform, 
z uwzględnienie
m lepszego 

Skuteczność administracji państw 
członkowskich:– Istnienie strategii 
na rzecz podnoszenia skuteczności 
administracji państw członkowskich, 
w tym reform administracji 
publicznej1.

– Strategia na rzecz podnoszenia skuteczności administracyjnej organów 
publicznych państw członkowskich oraz ich umiejętności w zakresie 
wdrażania metod uczestniczących jest gotowa i w trakcie realizacji1; 
Strategia ta obejmuje:

– analizę i strategiczne planowanie w zakresie reform prawnych, 
organizacyjnych lub proceduralnych,

– rozwój systemów zarządzania jakością, 
– zintegrowane działania na rzecz uproszczenia i racjonalizacji 

procedur administracyjnych,
– opracowanie i realizację strategii i polityk dotyczących zasobów 

ludzkich, obejmujących główne rozpoznane luki w tej dziedzinie,
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mowa w 
art. 9 ust. 11)

stanowienia 
prawa i dobrego 
rządzenia.
EFRR:
– Zwiększanie 
zdolności 
instytucjonalnej 
i skuteczności 
administracji 
publicznej 
poprzez 
wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalne
go i 
skuteczności 
administracji 
publicznej oraz 
służb 
publicznych 
związanych z 
wdrażaniem 
EFRR oraz 
wspieranie 
działań 
dotyczących 
potencjału 
instytucjonalne
go i 

– rozwój umiejętności na wszystkich poziomach,
– opracowywanie procedur i narzędzi monitorowania i oceny.
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skuteczności 
administracji 
publicznej 
wspieranych 
przez EFS.
Fundusz 
Spójności:
– Wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalne
go i efektywnej 
administracji 
publicznej 
poprzez 
wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalne
go i 
efektywności 
administracji 
publicznej i 
służb 
publicznych 
związanych z 
wdrażaniem 
Funduszu 
Spójności

Or. en
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