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Poprawka 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności
obszarów wiejskich, obszarów
podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, szczególną uwagę
należy zwrócić na obszary wiejskie, 
obszary podlegające przemianom 
przemysłowym i regiony, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, m.in. regiony 
najbardziej oddalone, regiony wysunięte 
najbardziej na północ o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie. 
Artykuł 175 Traktatu wymaga, aby Unia 
wspierała osiąganie tych celów przez 
działania, które podejmuje za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji 
Orientacji, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz innych 
instrumentów.

Or. en

Poprawka 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie (UE) nr [...]/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii 
ustanawia ogólne zasady wykonywania 
rocznego budżetu Unii1. Konieczne jest 
zapewnienie spójności między tym 
rozporządzeniem a zasadami regulującymi 
niniejsze rozporządzenie.
___________
1 Dz.U. ....

Or. en

Poprawka 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., 
w których przyjęto unijną strategię na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
dążą do osiągnięcia inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
promując harmonijny rozwój Unii 
i zmniejszając dysproporcje regionalne.

(2) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., 
w których przyjęto unijną strategię na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
dążą do osiągnięcia inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
promując harmonijny rozwój Unii 
i zmniejszając dysproporcje regionalne. 
Polityka spójności odgrywa główną rolę 
przy realizacji celów strategii „Europa 
2020”, a prawidłowa, autonomiczna 
polityka spójności jest podstawowym 
warunkiem skutecznej realizacji tej 
strategii.

Or. en
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Poprawka 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków 
oraz dodatkowego finansowania, które 
wyrównuje niekorzystne warunki 
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu.

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych skutecznych
środków oraz dodatkowego finansowania 
wystarczającego do uwzględnienia 
oddalenia, wyspiarskiego charakteru, 
strukturalnej sytuacji gospodarczej 
i społecznej oraz do wyrównania 
niekorzystnych warunków wynikających
z czynników, o których mowa w art. 349 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo 
z przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich 
i innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych 
i organów odpowiedzialnych za 
promowanie równości i niedyskryminacji. 
Celem takiego partnerstwa jest 

(9) W odniesieniu do umowy 
o partnerstwie oraz odpowiednio do 
każdego programu państwo członkowskie 
powinno zorganizować partnerstwo 
z przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich 
i innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz innych 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych 
i organów odpowiedzialnych za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
a także, w stosownych przypadkach, 
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poszanowanie zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zapewnienie 
odpowiedzialności zainteresowanych 
organów za planowane interwencje oraz 
korzystanie z doświadczenia i wiedzy 
stosownych podmiotów. Komisja powinna 
być uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów 
w przygotowanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę umów partnerskich
i programów.

organizacji patronackich tych podmiotów, 
organów i organizacji. Celem takiego 
partnerstwa jest poszanowanie zasad
wielopoziomowego sprawowania rządów, 
pomocniczości i proporcjonalności, 
a także specyfiki ram prawnych 
i instytucjonalnych różnych dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie 
z doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Państwa członkowskie 
powinny określić najbardziej 
reprezentatywnych odpowiednich 
partnerów, obejmujących instytucje, 
organizacje i grupy mogące mieć wpływ 
na przygotowanie programów lub 
instytucje, organizacje i grupy, na które 
przygotowanie i realizacja programów 
mogą mieć wpływ. W tym kontekście 
państwa członkowskie mogą również 
określić jako odpowiednich partnerów 
organizacje patronackie, tj. związki, 
federacje lub konfederacje odpowiednich 
organów lokalnych, regionalnych 
i miejskich, a także innych podmiotów, 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
przyjętymi w danym kraju. Komisja jest
uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego określającego kodeks 
postępowania, aby ułatwić państwom 
członkowskich realizację partnerstwa 
w odniesieniu do zapewnienia włączenia 
odpowiednich partnerów w przygotowanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę umów 
o partnerstwie i programów. Przyjęty akt 
delegowany w żadnym wypadku oraz przy 
żadnej możliwej interpretacji nie może 
mieć mocy wstecznej ani stanowić 
podstawy do wykazania nieprawidłowości 
prowadzących do korekt finansowych. 
Przyjęty akt delegowany nie wchodzi 
w życie przed dniem jego przyjęcia, który 
ma miejsce po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Przyjęty akt delegowany 
powinien umożliwić państwom 
członkowskim określenie najbardziej 
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odpowiednich zasad realizacji partnerstwa 
zgodnie z ich ramami prawnymi 
i instytucjonalnymi, a także krajowymi 
i regionalnymi kompetencjami, pod 
warunkiem że osiągnięte zostały cele 
partnerstwa określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać 
do wyeliminowania nierówności 
i promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych –
zmierzać do wyeliminowania nierówności 
i zapewnienia równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami poprzez 
systematyczne włączanie aspektów płci 
w proces programowania i realizacji oraz 
poprzez szczególne środki zgodne ze 
strategią UE na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn. Podczas tej realizacji Unia 
powinna dążyć do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną zgodnie z art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 
20 % unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.

(12) Cele europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
i 191 ust. 1 Traktatu, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
dostarczać informacji o wspieraniu celu 
dotyczącego zmiany klimatu zgodnie 
z ambitnym założeniem przeznaczenia 
przynajmniej 20 % unijnego budżetu na ten 
cel, przy zastosowaniu metodyki opartej 
na kategoriach interwencji lub środkach
przyjętych przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych. Dokładny zakres każdego 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinien zostać 

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych, pozostawiających 
dostateczny margines elastyczności, aby 
uwzględnić szczególne potrzeby regionów 
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określony w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
ograniczony tylko do niektórych celów 
tematycznych zdefiniowanych 
w niniejszym rozporządzeniu.

i odpowiednio na nie zareagować.
Dokładny zakres każdego z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
powinien zostać określony w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy i 
może być ograniczony tylko do niektórych 
celów tematycznych zdefiniowanych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu maksymalnego zwiększenia 
wkładu funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich 
i regionów należy stworzyć wspólne ramy 
strategiczne. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

(14) W celu maksymalnego zwiększenia 
wkładu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
wskazania strategicznych zasad 
przewodnich dla ułatwienia procesu 
programowania na poziomie państw 
członkowskich i regionów należy stworzyć 
wspólne ramy strategiczne. Wspólne ramy 
strategiczne powinny również ułatwiać 
sektorową i terytorialną koordynację 
interwencji Unii z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
z innych właściwych polityk 
i instrumentów Unii zgodnie z celami 
określonymi w Traktacie i celami strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz przy uwzględnieniu 
najważniejszych wyzwań terytorialnych. 
Wspólne ramy strategiczne należy określić 
w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić środki mające na 
celu zapewnienie spójności i zgodności 
z politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii, mechanizmy
koordynacji między funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz między tymi funduszami i innymi 
stosownymi politykami i instrumentami 
Unii, horyzontalne zasady i przekrojowe 
cele polityczne, rozwiązania dotyczące 
wyzwań terytorialnych, orientacyjne 
działania o wysokiej europejskiej wartości 
dodanej, odpowiednie zasady realizacji 
i priorytety współpracy.

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić mechanizmy
dotyczące sposobów, jakimi europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne będą 
przyczyniały się do realizacji celów 
strategii Unii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
rozwiązania dotyczące najważniejszych 
wyzwań terytorialnych, rozwiązania 
dotyczące promowania zintegrowanego 
wykorzystywania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych,
horyzontalne zasady i przekrojowe cele 
polityczne oraz środki koordynacji 
z innymi właściwymi politykami Unii 
i działaniami w zakresie współpracy.

Or. en

Poprawka 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie i regiony 
w coraz większym stopniu muszą stawiać 
czoła wyzwaniom związanym z wpływem 
globalizacji, problemami środowiskowymi 
i energetycznymi, starzeniem się 
społeczeństwa i zmianami 
demograficznymi, transformacją 
technologiczną i wymogami innowacji, 
a także nierównością społeczną. Ze 
względu na złożony i współzależny 
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charakter tych wyzwań należy integrować 
wielosektorowe i wielowymiarowe 
rozwiązania wspierane przez europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne. W 
tym kontekście w celu zwiększenia 
skuteczności i efektywności polityki w tym 
zakresie powinna istnieć możliwość 
łączenia europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
w zintegrowane pakiety, które byłyby 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
terytorialnych.

Or. en

Poprawka 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Zmniejszająca się populacja 
pracująca w połączeniu ze zwiększającą 
się proporcją osób na emeryturze na tle 
ogółu społeczeństwa, a także problemy 
związane z rozproszeniem ludności 
w dalszym ciągu będą wywierać presję 
m.in. na struktury edukacyjne i wsparcia 
socjalnego państw członkowskich, a tym 
samym na konkurencyjność gospodarki 
unijnej. Dostosowanie się do takich zmian 
demograficznych stanowi jedno 
z głównych wyzwań, któremu państwa 
członkowskie i regiony będą musiały 
stawić czoła w nadchodzących latach, 
i z tego względu szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom najbardziej 
dotkniętym zmianami demograficznymi.

Or. en



AM\941563PL.doc 13/82 PE514.636v02-00

PL

Poprawka 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych każde państwo 
członkowskie, we współpracy ze swoimi 
partnerami i z Komisją, powinno 
przygotować umowę partnerską. Umowa 
partnerska powinna przekładać elementy 
wyszczególnione we wspólnych ramach 
strategicznych na kontekst krajowy oraz 
ustanawiać stanowcze zobowiązanie do 
osiągania celów Unii poprzez 
programowanie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych.

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych każde państwo 
członkowskie, we współpracy ze swoimi 
partnerami, o której mowa w art. 5 
niniejszego rozporządzenia, oraz
z Komisją, powinno przygotować umowę 
o partnerstwie. Umowa o partnerstwie
powinna przekładać elementy 
wyszczególnione we wspólnych ramach 
strategicznych na kontekst krajowy oraz 
ustanawiać stanowcze zobowiązanie do 
osiągania celów Unii poprzez 
programowanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Umowa 
o partnerstwie powinna określać 
rozwiązania zapewniające zgodność 
z unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
a także z misjami poszczególnych 
funduszy, zgodnie z ich celami 
traktatowymi, rozwiązania zapewniające 
skuteczną realizację oraz rozwiązania 
dotyczące zasady partnerstwa 
i zintegrowanego podejścia do rozwoju 
terytorialnego.

Or. en

Poprawka 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny (17) Państwa członkowskie powinny 
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skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego 
i regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii. 
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów. 
W przypadkach, w których uwarunkowania 
ex ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do zawieszenia płatności 
na rzecz programu.

skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami krajowego i regionalnego 
zrównoważonego rozwoju. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii. 
Uwarunkowania ex ante należy stosować 
wyłącznie wówczas, gdy są one 
bezpośrednio powiązane ze skutecznym 
wdrażaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Komisja 
powinna ocenić informacje przekazywane 
przez państwa członkowskie dotyczące 
spełnienia uwarunkowań ex ante w ramach 
swojej oceny umowy o partnerstwie
i programów. W przypadkach, w których 
uwarunkowania ex ante nie są spełnione, 
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
zawieszenia płatności na rzecz programu, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
w 2017 i 2019 r. Należy przewidzieć 
rezerwę na wykonanie i alokować ją 
w 2019 r., jeżeli cele pośrednie 
ustanowione w postawie oceny wykonania 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
w 2017 i 2019 r. W przypadku gdy z oceny 
wykonania wynika, że w ramach jakiegoś 
priorytetu nie osiągnięto celów pośrednich
ustanowionych w podstawie oceny 
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zostały osiągnięte. Nie powinny istnieć 
rezerwy na wykonanie dla programów 
europejskiej współpracy terytorialnej ze 
względu na ich różnorodność 
i wielonarodowy charakter. Jeżeli 
niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu 
lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny.

wykonania, Komisja wzywa dane państwo 
członkowskie do zaproponowania zmian 
do odpowiedniego programu i jeśli 
państwo członkowskie nie reaguje 
w sposób satysfakcjonujący przez trzy 
miesiące, Komisja powinna mieć 
możliwość zawieszenia w całości lub 
części płatności okresowych na rzecz 
priorytetu programu, aby mieć pewność, że 
budżet Unii nie jest wykorzystywany 
w sposób rozrzutny lub nieefektywny. 
Zawieszenie powinno zostać zniesione 
niezwłocznie po podjęciu przez dane 
państwo członkowskie niezbędnych 
działań.

Or. en

Poprawka 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z 28 i 29 czerwca 2012 r. 
wydatki publiczne państw członkowskich 
przeznaczone na współfinansowanie 
programów finansowanych przez 
europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne nie powinny być 
uwzględniane przy obliczaniu deficytu 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian 
w umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady mających 
na celu korektę zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i rozwiązywanie 
trudności gospodarczych i społecznych. 
W przypadkach, w których pomimo 
zwiększonego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić 
w całości lub części płatności 
i zobowiązania. Decyzje w sprawie 
zawieszenia powinny być proporcjonalne 
i skuteczne, z uwzględnieniem wpływu 
poszczególnych programów na sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym 
państwie członkowskim oraz 
wcześniejszych zmian w umowie 
partnerskiej. Podejmując decyzję 
o zawieszeniu, Komisja powinna także 
przestrzegać zasady równego traktowania 
państw członkowskich, uwzględniając 
w szczególności wpływ zawieszenia na 
gospodarkę danego państwa 
członkowskiego. Zawieszenia powinny być 
zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
będzie podparta rozsądną polityką 
gospodarczą, a także, że europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą 
być w razie potrzeby przekierowywane 
w celu rozwiązania problemów 
gospodarczych, z którymi boryka się dane 
państwo. Przepisy dotyczące 
uwarunkowań, wynikające z paktu 
stabilności i wzrostu, powinny mieć 
zastosowanie do wspólnych ram 
w odniesieniu do spełnienia warunków 
w zakresie zarządzania gospodarczego.
Proces ten musi być stopniowy i zaczynać 
się od zmian w umowie o partnerstwie
i programach, aby wspierać realizację 
zaleceń Rady mających na celu korektę 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
i rozwiązywanie trudności gospodarczych 
i społecznych.
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Or. en

Poprawka 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić koncentrację na 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy ustalić elementy 
wspólne dla wszystkich programów. Aby 
zapewnić spójność rozwiązań dotyczących 
programowania w odniesieniu do funduszy
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, należy dostosować 
procedury przyjmowania i zmiany 
programów. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami partnerskimi, 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych między 
sobą oraz z innymi istniejącymi 
instrumentami finansowymi i Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym.

(20) Europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne powinny być wdrażane 
w ramach programów obejmujących okres 
programowania zgodnie z umową 
o partnerstwie. Programy powinny być 
sporządzane przez państwa członkowskie 
z zachowaniem procedur przejrzystości 
zgodnie z ramami instytucjonalnymi 
i prawnymi poszczególnych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
i Komisja powinny współpracować na 
rzecz zapewnienia koordynacji i spójności 
rozwiązań dotyczących programowania
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Jako że treść programów
jest ściśle związana z treścią umów o 
partnerstwie, programy powinny być 
przedstawione najpóźniej w terminie 
trzech miesięcy od momentu 
przedstawienia umowy o partnerstwie. Dla 
przedstawienia programów europejskiej 
współpracy terytorialnej przewiduje się 
dłuższy termin w celu uwzględnienia ich 
wielonarodowego charakteru. 
W szczególności należy rozróżnić 
pomiędzy kluczowymi elementami umowy 
o partnerstwie i programami 
podlegającymi decyzji Komisji a innymi 
elementami nieobjętymi decyzją Komisji, 
które mogą być zmienione na 
odpowiedzialność państwa 
członkowskiego. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami o partnerstwie, 
koordynację europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych między 
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sobą oraz z innymi istniejącymi 
instrumentami finansowymi oraz, 
w odpowiednich przypadkach, wkładem
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby zoptymalizować wartość dodaną 
wniesioną przez inwestycje finansowane 
w całości lub w części z budżetu Unii 
w dziedzinie badań i innowacji, należy 
dążyć do synergii, zwłaszcza między 
funkcjonowaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
a programem „Horyzont 2020”, przy 
jednoczesnym poszanowaniu ich 
odrębnych celów. Kluczowe mechanizmy 
do osiągnięcia tej synergii będą 
obejmowały uznanie stawek 
zryczałtowanych w odniesieniu do kosztów
kwalifikowalnych ze strony programu 
„Horyzont 2020” na rzecz podobnych 
operacji i beneficjentów, a także 
możliwość łączenia finansowania 
z różnych instrumentów unijnych, w tym 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych oraz programu 
„Horyzont 2020” na rzecz jednej operacji, 
co pozwoli uniknąć podwójnego 
finansowania. Aby zwiększyć zdolności 
podmiotów krajowych i regionalnych 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
i osiągnąć cel polegający na utworzeniu 
„schodów do doskonałości” w regionach 
słabiej rozwiniętych, w odniesieniu do 
wszystkich stosownych priorytetów 
programu należy wypracować ścisłe 
synergie między europejskimi funduszami 
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strukturalnymi i inwestycyjnymi 
a programem „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej 
i społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie 
i ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. 
Odpowiedzialność za realizację strategii 
rozwoju lokalnego powinna z zasady 
spoczywać na lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności.

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej 
i społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie 
i ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Rozwój 
kierowany przez lokalną społeczność 
powinien uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe. Odpowiedzialność za realizację 
strategii rozwoju lokalnego powinna 
z zasady spoczywać na lokalnych grupach 
działania reprezentujących interesy 
społeczności. 

Or. en

Poprawka 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Szczegółowe rozwiązania dotyczące 
sprecyzowania obszaru i ludności objętych 
strategiami powinny być określone 
w odpowiednich programach zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Instrumenty finansowe mają coraz 
większe znaczenie ze względu na ich efekt 
dźwigni w stosunku do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
ich zdolność do łączenia różnych form 
zasobów publicznych i prywatnych w celu 
wspierania publicznych celów polityki, 
a także ze względu na większe 
zrównoważenie wsparcia przez 
odnawialne formy finansowania 
w perspektywie długoterminowej.

(22) Instrumenty finansowe mają coraz 
większe znaczenie ze względu na ich efekt 
dźwigni w stosunku do europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
ich zdolność do łączenia różnych form 
zasobów publicznych i prywatnych w celu 
wspierania publicznych celów polityki 
oraz do gwarantowania istotnych 
odnawialnych środków finansowych na 
inwestycje strategiczne, wspierające 
długotrwałe, zrównoważone inwestycje 
oraz zwiększające potencjał wzrostu 
w UE. Wsparcie poprzez dotacje musi 
zawsze pozostać środkiem do wyboru, 
a podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji 
połączenia rodzajów finansowania 
zgodnie z wymogami regionalnymi.

Or. en
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Poprawka 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz 
w zgodzie z celami programów i nie 
powinny wypierać finansowania 
prywatnego. Podjęcie decyzji 
o finansowaniu wsparcia przez instrumenty 
finansowe powinno zostać oparte na 
analizie ex ante.

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku, 
w szczególności w celu podjęcia działań 
w związku z nieprawidłowościami 
w funkcjonowaniu rynku lub 
nieoptymalnym poziomem inwestycji,
w sposób efektywny pod względem 
kosztów oraz w zgodzie z celami 
programów i nie powinny wypierać 
finansowania prywatnego. Podjęcie decyzji 
o finansowaniu wsparcia przez instrumenty 
finansowe powinno zostać oparte na ocenie
ex ante.

Or. en

Poprawka 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Instrumenty finansowe powinny być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w taki 
sposób, aby promować znaczący udział 
prywatnych inwestorów i instytucji 
finansowych sektora prywatnego przy 
odpowiednim podziale ryzyka. Instrumenty 
finansowe powinny być zaprojektowane 
i zostać wdrożone w sposób elastyczny, tak 
aby zapewnić ich atrakcyjność dla sektora 
prywatnego. Instytucje zarządzające 
powinny zatem zadecydować, w zgodzie 

(24) Instrumenty finansowe powinny być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w taki 
sposób, aby promować znaczący udział 
prywatnych inwestorów i instytucji 
finansowych sektora prywatnego przy 
odpowiednim podziale ryzyka. Instrumenty 
finansowe powinny być proste, 
katalityczne, odnawialne oraz
zaprojektowane i zostać wdrożone 
w sposób elastyczny, tak aby zapewnić ich 
atrakcyjność dla sektora prywatnego. 
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z celami danego programu, jakie formy 
wdrażania instrumentów finansowych są 
najbardziej odpowiednie ze względu na 
szczególne potrzeby regionu będącego 
celem wsparcia.

Instytucje zarządzające powinny zatem 
zadecydować, w zgodzie z celami danego 
programu, jakie formy wdrażania 
instrumentów finansowych są najbardziej 
odpowiednie ze względu na szczególne 
potrzeby regionu będącego celem 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W celu uwzględnienia charakteru 
wsparcia podlegającego zwrotowi 
udzielanego w ramach instrumentów 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
zgodności z praktykami rynkowymi 
wsparcie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz 
ostatecznych odbiorców w postaci 
inwestycji kapitałowych lub quasi-
kapitałowych, pożyczek lub gwarancji czy 
też innych instrumentów podziału ryzyka 
może pokryć wszystkie inwestycje 
dokonywane przez ostatecznych 
odbiorców, bez względu na koszty 
związane z podatkiem VAT. Odpowiednio 
jedynie w przypadkach, gdy instrumenty 
finansowe łączone są z dotacjami, sposób, 
w jaki podatek VAT jest uwzględniany na 
poziomie ostatecznego odbiorcy, ma 
znaczenie dla celów określenia 
kwalifikowalności wydatków związanych 
z dotacją.

Or. en
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Poprawka 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
monitorować programy w celu dokonania 
przeglądu realizacji programu oraz 
postępów w osiąganiu jego celów. W tym 
celu należy utworzyć komitety 
monitorujące oraz określić ich skład 
i zadania w odniesieniu do funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych. Wspólne komitety 
monitorujące mogłyby być ustanawiane 
w celu ułatwienia koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych. W celu zapewnienia 
skuteczności komitety monitorujące 
powinny mieć możliwość wydawania 
zaleceń skierowanych do instytucji 
zarządzających, dotyczących realizacji 
programu, a także możliwość 
monitorowania działań podjętych 
w wyniku tych zaleceń.

(28) Państwa członkowskie powinny 
monitorować programy w celu dokonania 
przeglądu realizacji programu oraz 
postępów w osiąganiu jego celów. W tym 
celu należy utworzyć komitety 
monitorujące oraz określić ich skład 
i zadania w odniesieniu do europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
Wspólne komitety monitorujące mogłyby 
być ustanawiane w celu ułatwienia 
koordynacji między europejskimi 
funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi. W celu zapewnienia 
skuteczności komitety monitorujące 
powinny mieć możliwość wydawania 
zaleceń skierowanych do instytucji 
zarządzających, dotyczących realizacji 
programu oraz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, a 
także możliwość monitorowania działań 
podjętych w wyniku tych zaleceń.

Or. en

Poprawka 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu umożliwienia Komisji 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów Unii państwa członkowskie powinny 
składać sprawozdania z postępu prac 
w zakresie realizacji swoich umów 
partnerskich. Na podstawie tych 

(31) W celu umożliwienia Komisji 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów Unii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
zmniejszania nierówności społecznych 



PE514.636v02-00 24/82 AM\941563PL.doc

PL

sprawozdań Komisja powinna 
przygotować sprawozdanie strategiczne 
w sprawie postępów w 2017 i 2019 r.

państwa członkowskie powinny składać 
sprawozdania z postępu prac w zakresie 
realizacji swoich umów o partnerstwie. Na 
podstawie tych sprawozdań Komisja 
powinna przygotować sprawozdanie 
strategiczne w sprawie postępów w 2017 
i 2019 r.

Or. en

Poprawka 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również 
w stosunku do PKB i bezrobocia, 
w stosownych przypadkach. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również 
w stosunku do PKB, potrzeb regionalnych 
i lokalnych, celów w zakresie klimatu
i bezrobocia oraz uwzględniania aspektu 
płci, w stosownych przypadkach. Należy 
w tym zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

Or. en

Poprawka 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34



AM\941563PL.doc 25/82 PE514.636v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu powinien 
sporządzić plan oceny. Podczas okresu 
programowania instytucje zarządzające 
powinny przeprowadzać oceny 
skuteczności i wpływu programu. Komitet 
monitorujący i Komisja powinny być 
informowane o wynikach ocen w celu 
ułatwienia podejmowania decyzji 
dotyczących zarządzania.

(34) Organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu powinien 
sporządzić plan oceny. Podczas okresu 
programowania instytucje zarządzające 
powinny dopilnować, aby przeprowadzano
oceny skuteczności i wpływu programu. 
Komitet monitorujący i Komisja powinny 
być informowane o wynikach ocen w celu 
ułatwienia podejmowania decyzji 
dotyczących zarządzania.

Or. en

Poprawka 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy przeprowadzać oceny ex post
w celu zbadania skuteczności 
i efektywności funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ich wpływu na ogólne cele tych 
funduszy i unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

(35) Należy przeprowadzać oceny ex post
w celu zbadania skuteczności 
i efektywności europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz ich 
wpływu na ogólne cele tych funduszy 
i unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu pod 
kątem ich zgodności z odpowiednimi 
celami przewodnimi, wkładu 
w odpowiadanie na potrzeby regionalne 
i lokalne, a także szczególnych wymogów 
ustanowionych dla przepisów dotyczących 
poszczególnych funduszy. Dla każdego 
funduszu z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych Komisja 
powinna przygotować sprawozdanie 
podsumowujące zawierające ogólne 
wnioski z oceny ex post.

Or. en
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Poprawka 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
interwencji korzystających z pomocy 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny istnieć 
przepisy gwarantujące trwałość inwestycji 
w działalność gospodarczą 
i w infrastrukturę, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Doświadczenie 
pokazuje, że okres pięciu lat jest 
odpowiednim okresem minimalnym, który 
powinien być zastosowany, z wyjątkiem 
przypadków, w których przepisy dotyczące 
pomocy państwa przewidują inny okres. 
Właściwe jest zwolnienie działań 
wspieranych z EFS oraz działań, które nie 
pociągają za sobą inwestycji 
produkcyjnych lub inwestycji 
w infrastrukturę, z ogólnego wymogu 
trwałości, o ile takie wymogi nie pochodzą 
z obowiązujących przepisów dotyczących 
pomocy państwa, a także wykluczenie 
wkładów do instrumentów finansowych 
lub z tych instrumentów.

(41) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
interwencji korzystających z pomocy 
z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych powinny istnieć przepisy 
gwarantujące trwałość inwestycji 
w działalność gospodarczą 
i w infrastrukturę, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Uważa się, że okres 
pięciu lat jest odpowiednim okresem 
minimalnym, który powinien być 
zastosowany, z wyjątkiem przypadków, 
w których przepisy dotyczące pomocy 
państwa przewidują inny okres. Uważa się 
również, że w przypadku operacji 
obejmującej inwestycje w infrastrukturę 
lub inwestycje produkcyjne dokonuje się 
zwrotu wkładu z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, jeżeli 
w okresie dziesięciu lat od płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta 
działalność produkcyjna podlega 
przeniesieniu poza obszar Unii. Właściwe 
jest zwolnienie działań wspieranych z EFS 
oraz działań, które nie pociągają za sobą 
inwestycji produkcyjnych lub inwestycji 
w infrastrukturę, z ogólnego wymogu 
trwałości, o ile takie wymogi nie pochodzą 
z obowiązujących przepisów dotyczących 
pomocy państwa, a także wykluczenie 
wkładów do instrumentów finansowych 
lub z tych instrumentów.

Or. en
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Poprawka 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Dokonując oceny dużych projektów 
w zakresie inwestycji produkcyjnych, 
Komisja powinna dysponować wszelkimi 
informacjami niezbędnymi do 
stwierdzenia, czy wkład finansowy 
funduszy nie powoduje znacznego ubytku 
liczby miejsc pracy w istniejących 
ośrodkach na terytorium Unii 
Europejskiej, w celu zapewnienia tego, że 
finansowanie wspólnotowe nie przyczynia 
się do przenoszenia miejsc pracy w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę 
operacji w programach powinny 
odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa 
członkowskie w ramach swoich systemów 
zarządzania i kontroli. W celu 
wzmocnienia skuteczności kontroli nad 
wyborem i realizacją operacji oraz 
funkcjonowaniem systemu zarządzania 
i kontroli należy określić funkcje instytucji 
zarządzającej.

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym państwa członkowskie 
powinny odpowiadać w pierwszym rzędzie 
za realizację i kontrolę operacji 
w programach w ramach swoich systemów 
zarządzania i kontroli, z poszanowaniem 
swoich ram instytucjonalnych, prawnych 
i finansowych oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem 
i przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W celu wzmocnienia 
skuteczności kontroli nad wyborem 
i realizacją operacji oraz funkcjonowaniem 
systemu zarządzania i kontroli należy 
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określić funkcje instytucji zarządzającej.

Or. en

Poprawka 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu zapewnienia gwarancji ex 
ante w odniesieniu do struktury głównych 
systemów zarządzania i kontroli państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ 
akredytujący odpowiedzialny za 
akredytację i cofanie akredytacji organów 
zarządzania i kontroli.

skreślony

Or. en

Poprawka 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Płatności zaliczkowe w momencie 
rozpoczęcia programów gwarantują, że 
państwo członkowskie posiada środki do 
zapewnienia wsparcia na rzecz 
beneficjentów podczas realizacji programu 
od momentu przyjęcia programu. 
W związku z tym należy ustanowić 
przepisy dotyczące kwot wstępnych 
płatności zaliczkowych z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych. Wstępne płatności 
zaliczkowe powinny być w pełni 
rozliczone po zakończeniu programu.

(47) Płatności zaliczkowe w momencie 
rozpoczęcia programów gwarantują, że 
państwo członkowskie również posiada 
środki do zapewnienia wsparcia ex ante na 
rzecz beneficjentów od początku realizacji 
programu, umożliwiając im 
zrównoważenie finansowe w celu 
wprowadzenia w życie przyjętych 
inwestycji. W związku z tym należy 
ustanowić przepisy dotyczące kwot 
wstępnych płatności zaliczkowych 
z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Wstępne płatności 
zaliczkowe powinny być w pełni 
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rozliczone po zakończeniu programu.

Or. en

Poprawka 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii powinny istnieć 
ograniczone w czasie środki umożliwiające 
delegowanemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu wstrzymanie płatności 
w przypadku, gdy istnieją dowody 
wskazujące na istotne nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania 
i kontroli, dowody na nieprawidłowości 
związane z wnioskiem o płatność lub gdy 
nie dostarczono dokumentów na potrzeby 
rozliczenia rachunków.

(48) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii powinny istnieć 
ograniczone w czasie środki umożliwiające 
delegowanemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu wstrzymanie płatności 
w przypadku, gdy istnieją dowody 
wskazujące na istotne nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania 
i kontroli, dowody na nieprawidłowości 
związane z wnioskiem o płatność lub gdy 
nie dostarczono dokumentów na potrzeby 
analizy i zatwierdzenia rachunków.

Or. en

Poprawka 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Konieczne jest, aby Komisja, 
państwa członkowskie i władze regionalne 
zagwarantowały sprawiedliwą 
konkurencję między projektami 
finansowanymi przez europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Or. en
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Poprawka 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu 
w danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami należy 
stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków. W oparciu o te 
podstawy organy akredytowane powinny 
przekazywać Komisji – w odniesieniu do 
każdego programu – poświadczenie 
wiarygodności dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 
finansowym, skróconym sprawozdaniem 
z kontroli oraz niezależną opinią z audytu 
i sprawozdaniem z kontroli.

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu 
w danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami należy 
stworzyć właściwe podstawy do analizy 
i zatwierdzania rachunków. W oparciu o te 
podstawy wyznaczone organy powinny 
przekazywać Komisji – w odniesieniu do 
każdego programu – poświadczenie 
wiarygodności dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym sprawozdaniem 
finansowym, skróconym sprawozdaniem 
z kontroli oraz niezależną opinią z audytu 
i sprawozdaniem z kontroli.

Or. en

Poprawka 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Konieczne są dodatkowe przepisy 
ogólne w związku ze specyfiką 
funkcjonowania funduszy. 
W szczególności w celu zwiększenia ich 
wartości dodanej oraz podniesienia ich 
wkładu w realizację priorytetów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu funkcjonowanie 
tych funduszy powinno zostać uproszczone 

(52) Konieczne są dodatkowe przepisy 
ogólne w związku ze specyfiką 
funkcjonowania funduszy. 
W szczególności w celu zwiększenia ich 
wartości dodanej oraz podniesienia ich 
wkładu w realizację spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej
oraz realizację priorytetów unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
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i skoncentrowane na celach „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” oraz „Europejska 
współpraca terytorialna”.

społecznemu funkcjonowanie tych 
funduszy powinno zostać uproszczone 
i skoncentrowane na celach „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” oraz „Europejska 
współpraca terytorialna”.

Or. en

Poprawka 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 
tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto 
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 
wyniósł mniej niż 75 % średniej UE-25 
w okresie odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać co najmniej 
dwie trzecie swojej alokacji na okres 2007-
2013. Państwa członkowskie, których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 % 
średniej UE, powinny skorzystać 
z Funduszu Spójności w ramach celu 

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 
tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto 
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych, dla umocnienia już 
osiągniętego rozwoju oraz dla dalszego 
zwiększania wzrostu gospodarczego 
i spójności społecznej regionów 
europejskich wszystkie regiony, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 
wyniósł mniej niż 75 % średniej UE-25 
w okresie odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, oraz regiony objęte mechanizmem 
phasing-out w okresie 2007–2013
powinny otrzymać co najmniej dwie 
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„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

trzecie swojej alokacji na okres 2007–
2013. Państwa członkowskie, których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 % 
średniej UE, powinny skorzystać 
z Funduszu Spójności w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”. 
Wyspiarskie jednoregionalne państwa 
kwalifikujące się do finansowania 
z Funduszu Spójności w 2013 r. oraz 
regiony najbardziej oddalone objęte 
kategoriami regionów w okresie 
przejściowym oraz regionów lepiej 
rozwiniętych powinny otrzymać 
przynajmniej cztery piąte ich przydziału 
na lata 2007–2013 z funduszy 
zdefiniowanych w art. 1.

Or. en

Poprawka 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS)5.

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS). Należy 
zwrócić szczególną uwagę na regiony 
o poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych lub 
demograficznych, na przykład regiony 
o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
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regiony wyspiarskie, transgraniczne i 
górskie, biorąc pod uwagę, że te cechy 
terytorialne nie zawsze odpowiadają 
obecnemu podziałowi w ramach 
klasyfikacji NUTS.

Or. en

Poprawka 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej 
i energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie 
z głównym celem dotyczącym 
ograniczenia ubóstwa, konieczna jest 
zmiana orientacji programu pomocy 
żywnościowej dla osób najbardziej 
potrzebujących, aby promować włączenie 
społeczne i harmonijny rozwój Unii. 
Przewidziany jest mechanizm transferu 
zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. W celu wsparcia 
koniecznego przyspieszenia rozwoju 
infrastruktury transportowej 
i energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii stworzony zostaje instrument 
„Łącząc Europę”. Wsparcie z Funduszu 
Spójności zostaje udzielone projektom 
infrastruktury transportowej 
o europejskiej wartości dodanej spośród 
wstępnie ustalonych projektów 
wymienionych w załączniku 1 do 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 w 
sprawie utworzenia instrumentu „Łącząc 
Europę”, które będą realizowane 
w każdym państwie członkowskim zgodnie 
z art. 84 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. 
Krajowe alokacje Funduszu Spójności są 
w pełni respektowane do dnia 31 grudnia 
2016 r. Ponadto, zgodnie z głównym celem 
dotyczącym ograniczenia ubóstwa, 
konieczna jest zmiana orientacji programu 
pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
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odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS 
w każdym kraju.

Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS 
w każdym kraju.

Or. en

Poprawka 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach 
i osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z pięciu procent środków 
przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę 
na wykonanie dla każdego z funduszy 
oraz kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) W odniesieniu do funduszy oraz 
w celu zapewnienia odpowiedniej alokacji 
na rzecz każdej kategorii regionów środki 
nie powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami 

(59) W odniesieniu do funduszy oraz 
w celu zapewnienia odpowiedniej alokacji 
na rzecz każdej kategorii regionów środki 
nie powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami 
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w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych 
z realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 2 % ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych 
z realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 4 % ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

Or. en

Poprawka 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie 
z funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym, opis spójnej logiki 
interwencji służącej zidentyfikowanym 
potrzebom rozwojowym oraz podstawy
oceny działania. Programy te powinny 
również obejmować inne elementy 
niezbędne do wspierania skutecznego 
i efektywnego wdrażania tych funduszy.

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie 
z funduszy w celu zwiększenia uwagi 
poświęcanej wynikom. W szczególności 
należy ustanowić szczegółowe wymogi 
dotyczące treści programów operacyjnych. 
Powinno to ułatwić przedstawienie spójnej 
logiki interwencji służącej 
zidentyfikowanym potrzebom 
rozwojowym, określeniu podstaw oceny 
działania oraz wspieraniu skutecznego i 
efektywnego wdrażania tych funduszy. 
Zgodnie z ogólną zasadą oś priorytetowa 
powinna obejmować jeden cel tematyczny, 
jeden fundusz i jedną kategorię regionu. 
W stosownych przypadkach oraz w celu 
zwiększenia skuteczności w ramach 
tematycznie spójnego zintegrowanego 
podejścia oś priorytetowa może dotyczyć 
więcej niż jednej kategorii regionów i 
łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności w ramach jednego lub kilku 
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celów tematycznych.

Or. en

Poprawka 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) W sytuacji gdy państwo 
członkowskie przygotowuje nie więcej niż 
jeden program na fundusz, w wyniku 
czego zarówno programy, jak i umowa 
o partnerstwie są przygotowywane na 
szczeblu krajowym, dokonane muszą 
zostać szczególne ustalenia mające 
zapewnić komplementarność tych 
dokumentów.

Or. en

Poprawka 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61b) W celu pogodzenia potrzeby 
przygotowywania zwięzłych programów 
operacyjnych wyznaczających jasne 
zobowiązania państw członkowskich 
z potrzebą zapewnienia elastyczności co 
do dostosowywania programów do 
zmiennych okoliczności, należy 
wprowadzić procedury umożliwiające 
modyfikację innych niż istotne elementów 
programów operacyjnych na szczeblu 
krajowym bez zgody Komisji.
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Or. en

Poprawka 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) W celu poprawy komplementarności 
i uproszczenia wdrażania powinna istnieć 
możliwość połączenia wsparcia 
z Funduszu Spójności i z EFRR ze 
wsparciem z EFS we wspólnych 
programach operacyjnych na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

(62) W celu poprawy komplementarności 
i uproszczenia wdrażania powinna istnieć 
możliwość połączenia wsparcia 
z Funduszu Spójności i z EFRR ze 
wsparciem z EFS we wspólnych 
programach operacyjnych na rzecz celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia”.

Or. en

Poprawka 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Duże projekty stanowią znaczną część 
wydatków Unii i często mają znaczenie 
strategiczne w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
W związku z tym zasadne jest, aby 
operacje znacznej wielkości nadal 
podlegały zatwierdzeniu przez Komisję na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
W tym celu oraz dla zachowania jasności 
należy określić treść dużego projektu. 
Komisja powinna również mieć możliwość 
odmowy udzielenia wsparcia dla dużego 
projektu, jeżeli przyznanie takiego 

(63) Duże projekty stanowią znaczną część 
wydatków Unii i często mają znaczenie 
strategiczne w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
W związku z tym zasadne jest, aby 
operacje znacznej wielkości nadal 
podlegały zatwierdzeniu przez Komisję na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
W tym celu oraz dla zachowania jasności 
należy określić treść dużego projektu. 
Komisja powinna również mieć możliwość 
odmowy udzielenia wsparcia dla dużego 
projektu, jeżeli przyznanie takiego 
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wsparcia nie jest uzasadnione. wsparcia nie jest uzasadnione. Należy 
także określić szczególne warunki dla 
operacji realizowanych w ramach struktur 
PPP.

Or. en

Poprawka 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby dać państwom członkowskim 
możliwość realizacji części programu 
operacyjnego przy wykorzystaniu 
podejścia zorientowanego na wyniki, 
przydatne jest określenie wspólnego planu 
działania, obejmującego zestaw działań, 
które beneficjent musi przeprowadzić, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
programu operacyjnego. W celu 
uproszczenia i wzmocnienia podejścia 
zorientowanego na wyniki funduszy 
zarządzanie wspólnym planem działania 
powinno odbywać się wyłącznie w oparciu 
o wspólnie uzgodnione cele pośrednie, 
produkty/usługi i rezultaty, zdefiniowane 
w decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
wspólnego planu działania. Kontrola 
i audyt wspólnego planu działania powinny 
także być ograniczone do osiągnięcia tych 
celów pośrednich, produktów/usług 
i rezultatów. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie przepisów dotyczących 
przygotowywania, treści, przyjmowania, 
zarządzania finansowego i kontroli 
wspólnego planu działania.

(64) Aby dać państwom członkowskim 
możliwość realizacji części programu 
operacyjnego przy wykorzystaniu 
podejścia zorientowanego na wyniki, 
przydatne jest określenie wspólnego planu 
działania, obejmującego zestaw działań 
w ramach projektu lub grupy projektów, 
które to działania beneficjent musi 
przeprowadzić, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu operacyjnego. 
W celu uproszczenia i wzmocnienia 
podejścia zorientowanego na wyniki 
funduszy zarządzanie wspólnym planem 
działania powinno odbywać się wyłącznie 
w oparciu o wspólnie uzgodnione cele 
pośrednie, produkty/usługi i rezultaty, 
zdefiniowane w decyzji Komisji w sprawie 
przyjęcia wspólnego planu działania. 
Kontrola i audyt wspólnego planu działania 
powinny także być ograniczone do 
osiągnięcia tych celów pośrednich, 
produktów/usług i rezultatów. W związku 
z tym konieczne jest ustanowienie 
przepisów dotyczących przygotowywania, 
treści, przyjmowania, zarządzania 
finansowego i kontroli wspólnego planu 
działania.

Or. en
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Poprawka 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Jeżeli strategia rozwoju terytorialnego 
lub strategia rozwoju obszarów miejskich 
wymaga zintegrowanego podejścia, 
ponieważ angażuje inwestycje w ramach 
więcej niż jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyjnych, 
działania wspierane z funduszy należy
przeprowadzać w formie zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej w ramach 
programu operacyjnego.

(65) Jeżeli strategia rozwoju terytorialnego 
lub strategia rozwoju obszarów miejskich 
wymaga zintegrowanego podejścia, 
ponieważ angażuje inwestycje w ramach 
więcej niż jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyjnych, 
działania wspierane z funduszy mogące 
otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe 
z EFRROW lub EFMR można
przeprowadzać w formie zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej w ramach 
programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych 
i aktualnych informacji na temat realizacji 
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 
członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, 
a przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych.

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych 
i aktualnych informacji na temat realizacji 
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 
członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, 
a przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych. Jeżeli to przekazywanie danych 
obejmuje dane osobowe, należy stosować 
przepisy dyrektywy 95/46/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
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Or. en

Poprawka 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach. 
W celu zapewnienia większej skuteczności 
w informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane 
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach, 
a także na instytucjach unijnych 
i organach doradczych. W celu 
zapewnienia większej skuteczności 
w informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
przyczyniać się do zwiększenia 
świadomości o celach polityki spójności 
i jej roli jako zagadnienia mającego 
rzeczywiste znaczenie dla obywateli UE.

Or. en

Poprawka 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Celem zwiększenia dostępności 
i przejrzystości informacji 
o możliwościach finansowania 
i beneficjentach projektów należy 
w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
informacje na temat wszystkich 
programów operacyjnych, włączając w to 
wykazy operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego.

(72) Celem zwiększenia dostępności 
i przejrzystości informacji 
o możliwościach finansowania 
i beneficjentach projektów należy 
w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na 
temat wszystkich programów 
operacyjnych, włączając w to wykazy 
operacji wspieranych w ramach każdego 
programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego.

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego, zarówno publicznego, jak 
i prywatnego.

Or. en

Poprawka 444
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74a) Potrzebne jest zwiększenie 
przejrzystości funduszy, aby obywatele 
mogli śledzić obecny i dotychczasowy 
sposób wykorzystywania funduszy 
unijnych.

Or. fi

Poprawka 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Instytucja certyfikująca powinna 
sporządzać i przekazywać Komisji wnioski 
o płatność. Powinna sporządzać roczne
sprawozdania finansowe, poświadczając 
kompletność, dokładność i prawdziwość 
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych oraz to, że wydatki ujęte 
w sprawozdaniu finansowym są zgodne 
z obowiązującymi przepisami unijnymi 
i krajowymi. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

(76) Instytucja certyfikująca powinna 
sporządzać i przekazywać Komisji wnioski 
o płatność. Powinna sporządzać 
sprawozdania finansowe, poświadczając 
kompletność, dokładność i prawdziwość 
przedłożonych sprawozdań finansowych 
oraz to, że wydatki ujęte w sprawozdaniu 
finansowym są zgodne z obowiązującymi 
przepisami unijnymi i krajowymi. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

Or. en

Poprawka 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) Instytucja audytowa zapewnia 
przeprowadzanie audytów systemów 
zarządzania i kontroli na podstawie 
stosownej próby operacji oraz rocznego
sprawozdania finansowego. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

(77) Instytucja audytowa zapewnia 
przeprowadzanie audytów systemów 
zarządzania i kontroli na podstawie 
stosownej próby operacji oraz 
sprawozdania finansowego. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

Or. en

Poprawka 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Aby uwzględnić specyfikę organizacji 
systemów zarządzania i kontroli 
w odniesieniu do EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności i EFMR oraz potrzebę 
zapewnienia proporcjonalnego podejścia,
konieczne są szczegółowe przepisy 
dotyczące akredytacji i cofania 
akredytacji instytucji zarządzającej 
i instytucji certyfikującej.

(78) Zgodnie z art. 59 ust. 3
rozporządzenia finansowego oraz w celu 
uwzględnienia specyfiki organizacji 
systemów zarządzania i kontroli 
w odniesieniu do EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności i EFMR konieczne są 
szczegółowe przepisy dotyczące 
wyznaczania i odwoływania instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej.

Or. en

Poprawka 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Oprócz wspólnych zasad dotyczących 
zarządzania finansami niezbędne są 
dodatkowe przepisy dotyczące EFRR, 
EFS, i Funduszu Spójności i EFMR. 

(80) Oprócz wspólnych zasad dotyczących 
zarządzania finansami niezbędne są 
dodatkowe przepisy dotyczące EFRR, 
EFS, i Funduszu Spójności i EFMR. 
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W szczególności, w celu zapewnienia 
rozsądnej gwarancji dla Komisji przed 
rocznym rozliczeniem rachunków, 
wnioski o płatność okresową powinny być 
refundowane w wysokości 90 % kwoty 
wynikającej z zastosowania stopy 
współfinansowania dla każdego priorytetu
ustanowionego w decyzji w sprawie 
przyjęcia programu operacyjnego do
wydatków kwalifikowalnych dla 
priorytetu. Zaległe kwoty należne powinny 
być wypłacane państwom członkowskim 
po przeprowadzeniu rocznego rozliczenia 
rachunków, pod warunkiem że uzyskano 
rozsądne gwarancje w odniesieniu do 
kwalifikowalności wydatków w roku 
objętym procedurą rozliczania 
rachunków.

W szczególności, w celu zapewnienia 
rozsądnej gwarancji dla Komisji, wnioski 
o płatność okresową powinny być 
refundowane w wysokości 90 % kwoty 
wynikającej z zastosowania stopy 
współfinansowania dla każdej osi 
priorytetowej ustanowionej w decyzji 
w sprawie przyjęcia programu 
operacyjnego do wydatków 
kwalifikowalnych dla osi priorytetowej. 
Zaległe kwoty należne powinny być 
wypłacane państwom członkowskim, pod 
warunkiem że uzyskano rozsądne 
gwarancje w odniesieniu do 
kwalifikowalności wydatków.

Or. en

Poprawka 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Aby mieć pewność, że beneficjenci 
otrzymają wsparcie najszybciej, jak to 
możliwe, oraz w celu wzmocnienia 
gwarancji dla Komisji, właściwe jest, aby 
wnioski o płatność obejmowały wyłącznie 
wydatki, w odniesieniu do których 
wypłacono wsparcie na rzecz 
beneficjentów. Należy każdego roku 
przewidzieć płatności zaliczkowe, aby 
zagwarantować, że państwo członkowskie 
dysponuje środkami wystarczającymi do 
działania na takich podstawach. Takie 
płatności zaliczkowe powinny być 
rozliczane każdego roku przy rozliczaniu 
rachunków.

(81) Aby mieć pewność, że beneficjenci 
otrzymają wsparcie najszybciej, jak to 
możliwe, oraz w celu wzmocnienia 
gwarancji dla Komisji, właściwe jest, aby 
wnioski o płatność obejmowały wyłącznie 
wydatki, w odniesieniu do których 
wypłacono wsparcie na rzecz 
beneficjentów. Należy każdego roku 
przewidzieć płatności zaliczkowe, aby 
zagwarantować, że państwo członkowskie 
dysponuje środkami wystarczającymi do 
działania na takich podstawach. Takie 
płatności zaliczkowe powinny być zgodne 
z procedurami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Konieczne jest określenie 
szczegółowej procedury rocznego 
rozliczenia rachunków mającej 
zastosowanie do funduszy w celu 
zapewnienia czytelnej podstawy 
i pewności prawa dla tych rozwiązań. 
Ważne jest przewidzenie dla państw 
członkowskich ograniczonej możliwości 
określania w jej rocznych sprawozdaniach 
finansowych rezerwy w odniesieniu do 
kwoty, która jest przedmiotem toczącej się 
procedury z instytucją audytową.

(83) Konieczne jest określenie 
szczegółowej procedury analizy 
i zatwierdzania rachunków przez Komisję 
mającej zastosowanie do funduszy w celu 
zapewnienia czytelnej podstawy 
i pewności prawa dla tych rozwiązań. 
Ważne jest przewidzenie dla państw 
członkowskich ograniczonej możliwości 
określania w jej sprawozdaniach 
finansowych rezerwy w odniesieniu do 
kwoty, która jest przedmiotem toczącej się 
procedury z instytucją audytową.

Or. en

Poprawka 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Procesowi rocznego rozliczenia 
rachunków powinno towarzyszyć roczne 
zamknięcie zakończonych operacji 
(w odniesieniu do EFRR, Funduszu 
Spójności i EFMR) lub wydatków 
(w odniesieniu do EFS). W celu 
zmniejszenia kosztów związanych 
z ostatecznym zamknięciem programów 
operacyjnych, zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów 
i w celu zapewnienia pewności prawnej 
roczne zamknięcie powinno być 
obowiązkowe, ograniczając tym samym 

skreślony
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okres, w którym należy przechowywać 
dokumenty potwierdzające i w którym 
można przeprowadzać audyt operacji oraz 
nakładać korekty finansowe.

Or. en

Poprawka 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia elementów 
wspólnych ram strategicznych 
odnoszących się do orientacyjnych działań 
o wysokiej europejskiej wartości dodanej
oraz odpowiednich zasad realizacji 
i priorytetów współpracy, dodatkowych 
zasad w sprawie alokacji rezerwy na 
wykonanie, definicji obszaru i ludności 
objętych strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante,
łączenie wsparcia, kwalifikowalność, 
rodzaje działalności, które nie są 
wspierane), zasad dotyczących niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych 
ustanowionych na poziomie krajowym, 
regionalnym, ponadnarodowym lub 
transgranicznym, zasad dotyczących umów 
dotyczących finansowania, przekazywania 
aktywów i zarządzania nimi, ustaleń 
dotyczących zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność 
i ustanowienia systemu kapitalizacji 

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, metod informowania 
o wsparciu na rzecz realizacji celów 
w zakresie zmiany klimatu, kryteriów na 
potrzeby definicji obszaru i ludności 
objętych strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (łączenie 
wsparcia, kwalifikowalność, rodzaje 
działalności, które nie są wspierane), zasad 
dotyczących niektórych rodzajów 
instrumentów finansowych ustanowionych 
na poziomie krajowym, regionalnym, 
ponadnarodowym lub transgranicznym, 
zasad dotyczących minimalnych 
przepisów, jakie należy zawrzeć 
w umowach dotyczących finansowania 
i dokumentach strategicznych, 
przekazywania aktywów i zarządzania 
nimi, zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność 
i ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej i metody obliczania bieżącej 



AM\941563PL.doc 47/82 PE514.636v02-00

PL

rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, definicji stawki ryczałtowej 
stosowanej w odniesieniu do kosztów 
pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany, w drodze 
aktów delegowanych, załączników I i VI, 
zawierających inne niż istotne elementy 
niniejszego rozporządzenia, na potrzeby 
przyszłych dostosowań. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami.

wartości dochodu netto dla operacji 
przynoszących dochód, definicji stawki 
ryczałtowej stosowanej w odniesieniu do 
kosztów pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, metodyki 
stosowanej w przeprowadzaniu analizy 
korzyści i kosztów w odniesieniu do 
dużych projektów, decyzji o przedłużeniu 
okresu mającego zastosowanie 
w przypadku operacji realizowanych 
w ramach struktur PPP, obowiązków 
państw członkowskich dotyczących 
procedury zgłaszania nieprawidłowości 
i odzyskiwania kwot nienależnie 
wypłaconych, szczegółowych zasad 
dotyczących stworzenia systemu 
elektronicznej rejestracji 
i przechowywania danych dotyczących 
każdej operacji, sposobów wymiany 
informacji dotyczących operacji, kryteriów 
oceny przestrzegania przez władze 
przepisów dotyczących otoczenia kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
działań kontrolnych, informowania 
i komunikacji oraz systemów 
monitorowania, odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
identyfikacji uznawanych nośników 
danych, przepisów dotyczących 
wykorzystania danych zgromadzonych 
podczas audytów, szczegółowych 
przepisów dotyczących przypadków 
uznawanych za poważne niedociągnięcia 
w rozumieniu art. 136 oraz kryteriów 
ustalenia poziomu korekty finansowej, 
która ma być zastosowana. Komisja 
powinna mieć również uprawnienia do 
zmiany załącznika V na potrzeby 
przyszłych dostosowań. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami.

Or. en
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Poprawka 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie,
decyzji w sprawie przyznania rezerwy na 
wykonanie, decyzji zawieszających 
płatności w związku z polityką 
gospodarczą państw członkowskich oraz –
w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także –
w odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
kwoty, które należy przenieść z przydziału 
Funduszu Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Łącząc 
Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument 
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych. 

(90) W odniesieniu do wszystkich 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych Komisja powinna mieć 
uprawnienia do przyjmowania, w drodze 
aktów wykonawczych, decyzji 
zatwierdzających umowy o partnerstwie
oraz – w przypadku umorzenia zobowiązań 
– decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także –
w odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
wsparcie udzielone w ramach Funduszu 
Spójności na rzecz projektów 
infrastruktury transportowej 
o europejskiej wartości dodanej oraz 
wstępnie ustalonych projektów 
wymienionych w załączniku 1 do 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
w sprawie utworzenia instrumentu
„Łącząc Europę”, które będą realizowane 
w każdym państwie członkowskim, decyzji 
określających kwoty, które należy 
przenieść z przydziału funduszy 
strukturalnych dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Żywność 
dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności, decyzji w sprawie korekt 
finansowych oraz decyzji dotyczących
kwoty obciążającej fundusze w danym 
roku obrotowym i przy danym saldzie 
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rocznym należnej danemu państwu 
członkowskiemu lub podlegającej 
odzyskaniu.

Or. en

Poprawka 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 91

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
dotyczące metodyki w zakresie: celów 
dotyczących zmiany klimatu, 
standardowych warunków monitorowania 
instrumentów finansowych, jednolitych 
warunków dotyczących monitorowania 
i przekazywania informacji dotyczących 
monitorowania w odniesieniu do
instrumentów finansowych, metodyki 
obliczania dochodu netto dla projektów 
przynoszących dochód, elektronicznego 
systemu wymiany danych między 
państwem członkowskim i Komisją, wzoru 
programu operacyjnego w odniesieniu do 
funduszy, nazewnictwa kategorii 
interwencji, formatu informacji 
dotyczących dużych projektów i metodyki 
stosowanej w przeprowadzaniu analizy 
korzyści i kosztów w odniesieniu do 
dużych projektów, wzoru wspólnego planu 
działania, wzoru rocznych i końcowych 
sprawozdań z realizacji, niektórych danych 
technicznych o działaniach informacyjnych 
i promocyjnych oraz instrukcji 
powiązanych, zasad wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi oraz pośredniczącymi, wzoru 
oświadczenia dotyczącego zarządzania, 
wzorów strategii audytu, opinii z audytu 

(91) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
dotyczące standardowych warunków 
monitorowania instrumentów finansowych, 
modeli sprawozdawczości w zakresie
instrumentów finansowych, 
elektronicznego systemu wymiany danych 
między państwem członkowskim 
i Komisją, wzoru programu operacyjnego 
w odniesieniu do funduszy, nazewnictwa 
kategorii interwencji, formatu informacji 
dotyczących dużych projektów, wzoru 
wspólnego planu działania, wzoru 
rocznych i końcowych sprawozdań 
z realizacji, niektórych danych 
technicznych o działaniach informacyjnych 
i promocyjnych oraz instrukcji 
powiązanych, zasad wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi oraz pośredniczącymi, wzoru 
sprawozdania i opinii niezależnego 
organu audytowego, wzoru opisu systemu 
zarządzania i kontroli, wzoru sprawozdań 
finansowych, wzoru oświadczenia 
dotyczącego zarządzania, wzorów strategii 
audytu, opinii z audytu oraz rocznego 
sprawozdania z kontroli oraz metodyki 
doboru próby i wzoru wniosków o płatność 
wykonywane są zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
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oraz rocznego sprawozdania z kontroli oraz 
metodyki doboru próby, zasad dotyczących 
wykorzystania danych zebranych podczas 
audytów i wzoru wniosków o płatność 
wykonywane są zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, 
w szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, nie może zostać 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie, lecz można go 
osiągnąć z lepszym skutkiem na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w wymienionym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, 
w szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, m.in. regionów 
najbardziej wysuniętych na północ 
o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
regionów wyspiarskich, transgranicznych 
i górskich, a także regionów najbardziej 
oddalonych, zdegradowanych regionów 
miejskich i oddalonych miast 
granicznych, nie może zostać osiągnięty 
w wystarczającym stopniu przez państwa 
członkowskie, lecz można go osiągnąć 
z lepszym skutkiem na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
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proporcjonalności określoną 
w wymienionym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „ramy strategiczne polityki” obejmują 
dokument lub zestaw dokumentów na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, w 
których określono ograniczoną liczbę 
spójnych priorytetów ustanowionych na 
podstawie dowodów oraz harmonogram 
dotyczący ich wdrażania, i które mogą 
zawierać mechanizm monitorowania;

Or. en

Poprawka 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „strategia inteligentnej specjalizacji” 
oznacza krajowe i regionalne strategie 
innowacyjne ustanawiające priorytety 
w celu uzyskania przewagi 
konkurencyjnej poprzez rozwijanie 
i łączenie swoich mocnych stron 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
z potrzebami biznesowymi do 
wykorzystywania pojawiających się 
możliwości i rozwoju rynku w sposób 
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spójny przy jednoczesnym unikaniu 
podwajania i fragmentacji wysiłków na 
szczeblu UE, które to strategie mogą 
funkcjonować jako krajowe lub 
regionalne strategiczne ramy polityczne 
w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji lub być w nich zawarte;

Or. en

Poprawka 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „rok obrotowy” oznacza, dla celów 
części trzeciej i części czwartej, okres od 
dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, 
z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, 
w odniesieniu do którego oznacza on okres 
od rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Ostatnim rokiem obrotowym jest okres od 
dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 
2023 r.;

25) „rok obrotowy” oznacza, dla celów 
części trzeciej, okres od dnia 1 lipca do 
dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego 
roku obrotowego, w odniesieniu do 
którego oznacza on okres od rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków do dnia 30 
czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem 
obrotowym jest okres od dnia 1 lipca 
2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;

Or. en

Poprawka 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) „mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante” oznaczają 
szczegółowo zdefiniowany uprzednio 
element krytyczny, który jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym efektywnego 
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i wydajnego osiągnięcia szczegółowego
celu w przypadku priorytetu 
inwestycyjnego lub priorytetu unijnego, 
ma bezpośredni i rzeczywisty związek z 
tym celem oraz bezpośredni wpływ na 
niego;

Or. en

Poprawka 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26b) „cel szczegółowy” oznacza rezultat, 
do którego osiągnięcia przyczynia się 
priorytet inwestycyjny lub priorytet unijny 
w konkretnym kontekście krajowym lub 
regionalnym za pomocą działań lub
środków podejmowanych w ramach 
danego priorytetu;

Or. en

Poprawka 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie służące realizacji
celów art. 174 Traktatu.
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zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
oraz uzupełnianie brakujących połączeń 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

8) wspieranie zatrudnienia, szkolenia i 
mobilności pracowników na obszarach lub 
w sektorach zatrudnienia, gdzie okaże się 
to konieczne;

Or. fr

Poprawka 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

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

Or. fr

Poprawka 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

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

Or. fr

Poprawka 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki potrzebne do osiągnięcia 
spójności i zgodności programowania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych z zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu;

skreślona

Or. fr

Poprawka 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określającym 
szczególne elementy wspólnych ram 
strategicznych, dotyczące orientacyjnych 
działań o wysokiej europejskiej wartości 
dodanej oraz odpowiednich zasad 
realizacji dla każdego celu tematycznego 
oraz priorytetów dotyczących współpracy.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu wspólnych ram strategicznych i 
w razie potrzeby przyjmuje, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142, 
zmiany do załącznika I.

skreślony

Or. fr

Poprawka 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
głównych celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami
określonymi w art. 174 Traktatu.

Or. fr
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Poprawka 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego europejskimi 
funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi w postaci zasad 
dotyczących poszczególnych funduszy. 
Uwarunkowanie ex ante stanowi warunek 
wstępny, który powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie, gdy ma 
bezpośredni związek ze skutecznym 
wdrażaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
wpływ na to wdrażanie.

Or. en

Poprawka 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zgodnie z art. 4 ust. 4 państwa 
członkowskie oceniają, czy mające 
zastosowanie uwarunkowania ex ante
określone w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy zostały 
spełnione.

Or. en

Poprawka 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają,
zgodnie z ich ramami instytucjonalnymi 
i prawnymi oraz w kontekście 
ustanowienia umowy o partnerstwie 
i programów, czy uwarunkowania ex ante 
określone w odpowiednich przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy 
i ogólne uwarunkowania ex ante 
określone w sekcji 2 załącznika V mają 
zastosowanie do celów szczegółowych, do 
których dąży się w ramach priorytetów ich 
programów, oraz czy mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione. 
Uwarunkowania ex ante mają 
zastosowanie jedynie w takim zakresie 
i pod warunkiem, że przestrzega się 
definicji określonej w art. 2 w odniesieniu 
do celów szczegółowych, do których dąży 
się na podstawie priorytetów danego 
programu. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ocena 
zastosowania uwzględnia zasadę 
proporcjonalności w odniesieniu do 
wysokości przyznanego wsparcia. Ocena 
spełnienia powinna ograniczyć się do 
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kryteriów określonych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Umowa o partnerstwie zawiera 
podsumowanie oceny spełnienia 
uwarunkowań ex ante na szczeblu 
krajowym, a w przypadku uwarunkowań, 
które zgodnie z oceną, o której mowa 
w ust. 2, nie są spełnione w dniu złożenia
umowy o partnerstwie – priorytety, 
których dotyczy, organy odpowiedzialne, 
wykaz działań, które mają zostać podjęte w 
celu spełnienia uwarunkowań ex ante,
oraz harmonogram takich działań. 
W każdym programie należy, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy, wskazać mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante, które zgodnie 
z oceną, o której mowa w ust. 2, nie są 
spełnione w dniu złożenia umowy
o partnerstwie. Państwa członkowskie 
spełnią te uwarunkowania ex ante nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
i przedstawią sprawozdanie z ich 
wypełnienia nie później niż w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji za 2017 r. lub 
w sprawozdaniu z postępu prac za 2017 r. 
zgodnie z art. 44 ust. 5.

Or. en

Poprawka 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie ustalają 
w odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, które mają być 
przeprowadzone w ustalonych ramach 
czasowych, a także harmonogram realizacji 
tych działań.

Or. en

Poprawka 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja ocenia spójność 
i adekwatność informacji dostarczonych 
przez państwa członkowskie dotyczących 
zastosowania uwarunkowań ex ante oraz 
spełnienia mających zastosowanie 
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uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy o partnerstwie lub 
programów. Ocena zastosowania 
uwzględnia, zgodnie z art. 4 ust. 5 zasadę 
proporcjonalności w odniesieniu do 
wysokości przyznanego wsparcia. Ocena 
spełnienia powinna ograniczyć się do 
kryteriów określonych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy, 
z poszanowaniem kompetencji krajowych 
i regionalnych w zakresie decydowania 
o szczegółowych i odpowiednich środkach 
w zakresie polityki, w tym treści strategii.

Or. en

Poprawka 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku braku porozumienia 
między Komisją a państwem 
członkowskim na temat zastosowania 
uwarunkowań ex ante do celu 
szczegółowego priorytetów programu lub 
wypełnienia tych uwarunkowań, zarówno 
ich zastosowanie zgodnie z art. 2, jak i
brak ich wypełnienia muszą zostać 
udowodnione przez Komisję.

Or. en

Poprawka 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia spójność przekazanych 
informacji dotyczących stosowania 
i spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
o partnerstwie oraz programów. Zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy, zatwierdzając program, Komisja 
może postanowić o zawieszeniu 
wszystkich lub części dowolnych płatności 
okresowych na rzecz danego programu do 
czasu zadowalającego zakończenia działań 
mających na celu spełnienie uwarunkowań 
ex ante stanowiących narzędzie do 
spełnienia celów danego programu. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante
w terminie określonym w programie 
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy. 
Zawieszenie zostaje zniesione 
niezwłocznie po wypełnieniu przez 
państwo członkowskie mających 
zastosowanie uwarunkowań ex ante.

Or. en

Poprawka 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja, zatwierdzając program, może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz
odnośnego priorytetu tego programu do 
czasu zakończenia działań, o których 
mowa w ust. 3, jeśli będzie to konieczne 
w celu uniknięcia istotnego naruszenia 
skuteczności i wydajności w osiąganiu 
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zakończenia działań mających na celu
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante
w terminie określonym w programie
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

szczegółowych celów danego priorytetu. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia mającego zastosowanie
uwarunkowania ex ante, które nie było 
spełnione w dniu złożenia danego 
programu, w terminie określonym w ust. 3
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
okresowych przez Komisję 
przeznaczonych na realizację 
odpowiednich priorytetów programu. 
W obu przypadkach zakres zawieszenia 
jest proporcjonalny do działań, które mają 
zostać podjęte, oraz zagrożonych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy ust. 5 nie mają zastosowania 
w przypadku porozumienia między 
Komisją a danym państwem 
członkowskim dotyczącego niestosowania 
uwarunkowań ex ante lub dotyczącego 
tego, że mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione, 
co zostało wskazane poprzez zatwierdzenie 
programu oraz umowę o partnerstwie lub 
w przypadku braku uwag Komisji w 
terminie 60 dni od przedłożenia 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja niezwłocznie znosi 
zawieszenie płatności okresowych na rzecz 
danego priorytetu w przypadku, gdy 
państwo członkowskie zakończyło 
działania związane ze spełnieniem 
uwarunkowań ex ante mających 
zastosowanie do tego programu, a które 
nie były spełnione w czasie wydawania 
przez Komisję decyzji o zawieszeniu. 
Komisja niezwłocznie znosi również 
zawieszenie w przypadku, gdy 
w następstwie zmiany programu 
dotyczącej danego priorytetu 
przedmiotowe uwarunkowanie ex ante nie 
ma już zastosowania.

Or. en

Poprawka 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5 % środków przydzielonych na rzecz 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, 
o którym mowa w art. 81 ust. 2 lit. a), 
a także na rzecz EFRROW i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR stanowi 
rezerwę na wykonanie, ustanawianą 
w umowie o partnerstwie i programach 
zgodnie z ramami określonymi 
w załączniku II i przeznaczoną na 
szczególne priorytety zgodnie z art. 20.

Poniższych środków nie bierze się pod 
uwagę na potrzeby obliczania rezerwy na 
wykonanie:
a) środków przeznaczonych na Inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
określonych w programie operacyjnym 
zgodnie z art. 15 pkt (iii) rozporządzenia 
(2013/…) w sprawie EFS;
b) środków przeznaczonych na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy;
c) środków przenoszonych do instrumentu 
„Łącząc Europę” z Funduszu Spójności 
zgodnie z art. 84 ust. 4;
d) środków przenoszonych do 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym zgodnie z art. 
84 ust. 5;
e) środków przeznaczonych na działania 
innowacyjne w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich zgodnie z art. 84 ust. 7.

Or. en

Poprawka 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
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Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 487
Andrey Kovatchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania 
z realizacji programu, że cele dotyczące 
wyłącznie wskaźników finansowych, 
wskaźników produktu i kluczowych 
etapów realizacji określone w podstawie 
oceny wykonania nie zostały w znacznym 
stopniu osiągnięte, z powodu wyraźnie 
wskazanych niedociągnięć w realizacji, 
o których Komisja uprzednio 
poinformowała zgodnie z art. 44 ust. 7 
w następstwie bliskich konsultacji 
z danym państwem członkowskim, 
a państwo to nie podjęło koniecznych 
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działań naprawczych, Komisja może,
niezależnie od przepisów art. 77,
zastosować korekty finansowe 
w odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Stosując korekty finansowe, Komisja
uwzględnia – z należytym poszanowaniem 
zasady proporcjonalności – poziom 
absorpcji i zewnętrzne czynniki 
przyczyniające się do nieosiągnięcia 
celów.
Korekt finansowych nie stosuje się, jeżeli 
cele nie zostały osiągnięte z powodu 
wpływu czynników społeczno-
gospodarczych i środowiskowych, 
istotnych zmian warunków w gospodarce 
lub środowisku w danym państwie 
członkowskim bądź ze względu na 
działanie siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację tych priorytetów, 
skutkującej opóźnieniami w realizacji 
mieszczącymi się w granicach rozsądku.

Or. en

Poprawka 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje 
pomoc makrofinansową Unii na podstawie 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;

a) jeżeli dane państwo członkowskie 
otrzymuje pożyczkę Unii na podstawie 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;

Or. en

Poprawka 489
Michael Theurer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie z instrumentów finansowych 
jest oparte na ocenie ex ante, w której 
stwierdzono nieprawidłowości
w funkcjonowaniu rynku lub 
nieoptymalny poziom inwestycji oraz 
oszacowano poziom i zakres 
zapotrzebowania na inwestycje publiczne, 
w tym typy instrumentów finansowych, 
które uzyskają wsparcie. Taka ocena ex 
ante obejmuje:
a) analizę słabych warunków rynkowych, 
nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz 
potrzeb inwestycyjnych w obszarach 
polityki i celów tematycznych lub 
priorytetów inwestycyjnych, którymi 
należy się zająć, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ramach priorytetu lub 
środka i które należy wesprzeć dzięki 
instrumentom finansowym. Taka analiza 
jest oparta na dostępnych dobrych 
praktykach w zakresie metodyki;
b) ocenę wartości dodanej instrumentów 
finansowych, które mają być wspierane 
z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, spójności z innymi 
formami interwencji publicznych na tym 
samym rynku, ewentualnych implikacji 
wynikających ze stosowania pomocy 
państwa, proporcjonalności planowanej 
interwencji i środków minimalizowania 
zakłóceń rynku;
c) szacunki dodatkowych zasobów 
publicznych i prywatnych, które można 
zgromadzić w ramach instrumentu 
finansowego do poziomu ostatecznego 
odbiorcy (spodziewany efekt dźwigni), 
w tym – w stosownych przypadkach –
ocenę zapotrzebowania na preferencyjne 
wynagrodzenie i jego poziom, by 
przyciągnąć środki będące 
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odpowiednikiem wsparcia z funduszy 
pochodzące od inwestorów prywatnych 
lub opis mechanizmów, które będą 
stosowane, by określić zapotrzebowanie 
na takie preferencyjne wynagrodzenie, 
oraz
d) ocenę doświadczeń zdobytych podczas 
stosowania podobnych instrumentów 
i ocen ex ante przeprowadzonych 
w przeszłości przez państwa członkowskie, 
a także sposobu, w jaki te doświadczenia 
zostaną zastosowane w przyszłości; zakres 
takiego preferencyjnego wynagrodzenia, 
jak konkurencyjny lub odpowiednio 
niezależny proces oceny;
e) proponowaną strategię inwestycyjną, 
w tym ocenę opcji wdrożenia ustaleń 
w rozumieniu art. 33, produkty finansowe, 
które zostaną zaoferowane, wyznaczonych 
ostatecznych odbiorców, i – w stosownych 
przypadkach – planowane połączenie ze 
wsparciem w ramach dotacji;
f) specyfikację spodziewanych rezultatów 
i sposób, w jaki dany instrument 
finansowy ma przyczynić się do osiągania 
celów szczegółowych określonych w 
ramach właściwego priorytetu lub środka, 
w tym wskaźniki takiego przyczyniania 
się.

Or. en

Poprawka 490
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. a), wniosek o płatność zawiera
oraz odrębnie ujawnia łączną kwotę 
wsparcia wypłaconego do danego 

1. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. a) i do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. b), wdrażanych zgodnie z art. 33 
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instrumentu finansowego. ust. 4 lit. a) i b), stopniowo składa się 
wnioski o płatności okresowe dla wkładów 
w ramach programów wypłacanych na 
rzecz instrumentów finansowych 
w okresie kwalifikowalności zgodnie 
z następującymi warunkami:
a) kwota wkładu w ramach programu 
wypłacona na rzecz instrumentu 
finansowego zawarta w każdym wniosku 
o płatność okresową złożonym w okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, nie przekracza 25 % całości 
wkładów w ramach programu 
przeznaczonych na dany instrument 
finansowy na mocy właściwej umowy 
w sprawie finansowania, odpowiadającej
wydatkom w rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. 
a), b) i d), które mają zostać wypłacone 
w okresie kwalifikowalności, o którym 
mowa w art. 55 ust. 2. Wnioski o płatność 
okresową złożone po okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, obejmują całość 
kwalifikowalnych wydatków w rozumieniu 
art. 36;
b) każdy wniosek o płatność okresową, 
o którym mowa w lit. a), może obejmować 
do 25 % całkowitej kwoty krajowego 
współfinansowania zgodnie z art. 33 ust. 8 
przewidzianej do wypłaty na rzecz 
instrumentu finansowego, lub na 
poziomie odbiorców ostatecznych kwoty 
wypłacanej jako wydatek w rozumieniu 
art. 36 ust. 1 lit. a), b) i d) w okresie 
kwalifikowalności wskazanym w art. 55 
ust. 2;
c) kolejne wnioski o płatności okresowe 
złożone w okresie kwalifikowalności, 
o którym mowa w art. 55 ust. 2, są 
składane jedynie:
(i) w przypadku drugiego wniosku 
o płatność okresową, gdy przynajmniej 
60 % kwoty zawartej w pierwszym 
wniosku o płatność okresową 
wydatkowano jako wydatek 
kwalifikowalny w rozumieniu art. 36 
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ust. 1 lit. a), b) i d);
(ii) w przypadku trzeciego i kolejnych 
wniosków o płatność okresową, gdy 
przynajmniej 70 % kwoty zawartej 
w poprzednich wnioskach o płatności 
okresowe wydatkowano jako wydatek 
kwalifikowalny w rozumieniu art. 36 
ust. 1 lit. a), b) i d);
d) każdy wniosek o płatność okresową 
obejmujący wydatki związane 
z instrumentami finansowymi odrębnie 
ujawnia łączną kwotę wkładów w ramach 
programu wypłaconych do danego
instrumentu finansowego oraz kwoty 
wypłacone jako wydatek kwalifikowalny 
w rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. a), b) i d).

W momencie zamknięcia wniosek 
o płatność salda końcowego obejmuje 
całość wydatków kwalifikowanych, 
o których mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 491
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku udostępnienia gruntu lub 
nieruchomości ich wartość jest 
poświadczana przez niezależnego, 
wykwalifikowanego eksperta lub należycie
upoważniony organ urzędowy i nie 
przekracza limitu ustanowionego w ust. 3 
lit. b);

d) w przypadku udostępnienia gruntu lub 
nieruchomości ich wartość jest 
poświadczana przejrzystymi i sumiennymi 
badaniami przeprowadzonymi przez 
niezależnego, wykwalifikowanego eksperta 
lub upoważniony organ urzędowy i nie 
przekracza limitu ustanowionego w ust. 3 
lit. b);

Or. bg

Uzasadnienie

Podczas poświadczania wartości należy zagwarantować ścisłe przestrzeganie wymagań 
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związanych z wyborem niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub organu urzędowego, 
aby procedury ich wyboru były jak najbardziej przejrzyste oraz aby przeciwdziałać próbom 
nadużyć.

Poprawka 492
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, przy uwzględnieniu, w 
odpowiednim przypadku, szczególnej 
sytuacji regionów charakteryzujących się 
naturalnymi utrudnieniami lub 
poważnymi i stałymi problemami 
demograficznymi, stopa bezrobocia, 
wskaźnik zatrudnienia, poziom 
wykształcenia i gęstość zaludnienia, 
dochód netto na mieszkańca, wskaźnik 
przedwczesnego kończenia nauki, 
nierówności subregionalnych (na 
poziomie NUTS 3) oraz wskaźnik 
narażenia na zmiany demograficzne w 
regionach lepiej rozwiniętych;

Or. es

Poprawka 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „publiczne lub równoważne wydatki 
strukturalne” oznaczają nakłady brutto na 
środki trwałe sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, podane w programach 
stabilności i konwergencji 
przygotowanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1466/9729, aby przedstawić 
ich średniookresowe strategie budżetowe;

1) „publiczne lub równoważne wydatki 
strukturalne” oznaczają nakłady brutto na 
środki trwałe sektora instytucji rządowych 
i samorządowych;
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Or. en

Poprawka 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki strukturalne, publiczne lub 
równoważne, poniesione przez państwa 
członkowskie na współfinansowanie 
programów współfinansowanych z 
funduszy strukturalnych, nie będą ujęte w 
wydatkach strukturalnych, publicznych 
lub równoważnych, uwzględnionych w 
umowie o partnerstwie w sprawie kontroli 
przestrzegania paktu stabilności i wzrostu, 
ponieważ stanowią one obowiązek 
wynikający bezpośrednio z przestrzegania 
zasady dodatkowości, która jest 
podstawową zasadą polityki spójności; w 
związku z tym wydatków publicznych 
poniesionych przez państwa członkowskie 
na współfinansowanie programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych nie należy ograniczać w 
ramach paktu stabilności i wzrostu, 
ponieważ wydatki tego typu wspierają 
konkurencyjność, wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy.

Or. it

Poprawka 495
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – punkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 85 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, których średni 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2009 

b) 85 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich oraz dla regionów 
najbardziej oddalonych, w tym
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wynosił poniżej 85 % średniej UE-27 
w tym samym okresie, oraz dla regionów 
najbardziej oddalonych;

otrzymujących dodatkowe finansowanie, 
a także dla jednoregionalnych państw 
członkowskich kwalifikujących się do 
systemu przejściowego Funduszu 
Spójności w dniu 1 stycznia 2014 r.;

Or. en

Poprawka 496
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwo członkowskie może z własnej 
inicjatywy wyznaczyć jeden podmiot 
koordynujący, którego zadaniem jest 
kontaktowanie się z beneficjentami 
i zainteresowanymi obywatelami oraz 
przekazywanie im informacji, a także 
zapewnienie kontaktu między nimi 
a odpowiednimi instytucjami
zarządzającymi.

Or. en

Poprawka 497
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) aktualizuje wspólną, krajową,
publiczną witrynę internetową funduszy 
unijnych, na której prezentuje się sposób 
wykorzystywania środków w poprzednich 
latach oraz w miarę możliwości ich 
planowane wydatkowanie w bieżącym 
roku w postaci zrozumiałej dla obywateli;
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Or. fi

Poprawka 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za każdy rok od 2016 r. do 2022 r.
włącznie państwo członkowskie 
przedstawia dokumenty, o których mowa 
w art. 75 ust. 1.

Za każdy rok od 2016 r. do 2025 r. 
włącznie, w terminie, o którym mowa 
w art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, państwo członkowskie 
przedstawia dokumenty, o których mowa 
w tym artykule, a mianowicie:

Or. en

Poprawka 499
Andrey Kovatchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku porozumienia państwo 
członkowskie może ponownie wykorzystać 
odnośne fundusze zgodnie z art. 135 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art...1, przyznaje się Komisji na okres 
trzech lat od dnia...2. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem wspomnianego 
okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone do 
czasu przeglądu niniejszego 
rozporządzenia, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem danego okresu.
______________
1 (Wstawić numery wszystkich artykułów
zawierających przepisy dotyczące aktów 
delegowanych).
2 Dz.U.: (wstawić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia).

Or. en

Poprawka 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 5 ust. 3, art. 12, art. 20 ust. 4, art. 29 
ust. 6, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 3, 4 i 7, art. 
34 ust. 3, art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 4, art. 
54 ust. 1, art. 58, art. 112 ust. 2, art. 114 
ust. 8 i 9, art. 116 ust. 1, art. 117 ust. 1, 
art. 132 ust. 4, art. 136 ust. 6 oraz art. 141, 
może zostać odwołane w dowolnym 
momencie przez Parlament Europejski lub 
Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 20 ust. 4, art. 32 ust. 10, art. 33 
ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 36 ust. 4, art. 58
oraz art. 136 ust. 6, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
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uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

Or. en

Poprawka 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty delegowane wchodzą w życie 
wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia 
o danym akcie Parlamentu Europejskiego 
i Rady lub też jeśli przed upływem tego 
terminu Parlament Europejski i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłosić sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 20 
ust. 4, art. 32 ust. 10, art. 33 ust. 4, art. 34 
ust. 5, art. 36 ust. 4, art. 58 oraz art. 136 
ust. 6 wchodzi w życie wyłącznie 
w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o danym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub też 
jeśli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski i Rada poinformują 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Spójność i zgodność z zarządzaniem 2. Spójność z unijną strategią 
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gospodarczym Unii gospodarczą, europejską Kartą praw 
podstawowych i polityką społeczną

Or. fr

Poprawka 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na uprzywilejowanie 
wydatków sprzyjających wzrostowi, 
obejmujących wydatki na edukację, 
badania, innowację, efektywność 
energetyczną oraz wydatki mające na celu 
ułatwienie dostępu do źródeł finansowania 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
zagwarantowanie zrównoważenia
środowiskowego, właściwego zarządzania 
zasobami naturalnymi oraz działania w 
dziedzinie klimatu. Zwracają też uwagę na 
zapewnienie efektywności takich 
wydatków. Państwa członkowskie biorą 
również pod uwagę zachowanie lub 
zwiększenie zasięgu i skuteczności służb 
zatrudnienia i aktywnej polityki rynku 
pracy, z naciskiem na bezrobocie osób 
młodych.

1. Państwa członkowskie popierają
wydatki sprzyjające wzrostowi, 
obejmujące wydatki na edukację, badania, 
innowację, efektywność energetyczną oraz 
wydatki mające na celu ułatwienie dostępu 
do źródeł finansowania dla małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
stowarzyszeń, zagwarantowanie 
zrównoważonego rozwoju społecznego i
środowiskowego, właściwego zarządzania 
zasobami naturalnymi, działania w 
dziedzinie klimatu oraz walkę z 
wykluczeniem i dyskryminacją. Zwracają 
też uwagę na zapewnienie adekwatności i
efektywności takich wydatków w 
kontekście europejskiej strategii 
gospodarczej i europejskiej Karty praw 
podstawowych. Państwa członkowskie 
biorą również pod uwagę zachowanie lub 
zwiększenie zasięgu i skuteczności polityki 
społecznej, służb zatrudnienia, polityki 
rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na 
bezrobocie osób młodych.

Or. fr

Poprawka 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy przygotowywaniu umów o 
partnerstwie państwa członkowskie 
programują fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych z 
uwzględnieniem najbardziej aktualnych 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
państw wydanych przez Radę na 
podstawie art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z właściwym 
zakresem ich ról i obowiązków. Państwa 
członkowskie uwzględniają również 
odpowiednie zalecenia Rady oparte na 
pakcie stabilności i wzrostu i programach 
dostosowania ekonomicznego. Każde 
państwo członkowskie określa w umowie o 
partnerstwie, zgodnie z art. 14 lit. a) i i) 
niniejszego rozporządzenia, w jaki sposób 
unijne i krajowe strumienie finansowania 
przyczyniają się do sprostania wyzwaniom 
określonym w odpowiednich zaleceniach
dla danego państwa i do osiągnięcia celów 
określonych w krajowych programach 
reform, w konsultacji z odpowiedzialnymi 
władzami regionalnymi i lokalnymi.

2. Przy przygotowywaniu umów o 
partnerstwie państwa członkowskie 
programują fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych z 
uwzględnieniem celów art. 174 Traktatu. 
Każde państwo członkowskie określa w 
umowie o partnerstwie, zgodnie z art. 14 
lit. a) i i) niniejszego rozporządzenia, w 
jaki sposób unijne i krajowe strumienie 
finansowania przyczyniają się do 
sprostania wyzwaniom określonym w 
odpowiednich zaleceniach dla danego 
państwa i do osiągnięcia celów 
określonych w krajowych programach 
reform, w konsultacji z odpowiedzialnymi 
władzami regionalnymi i lokalnymi.

Or. fr

Poprawka 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 5 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Należy wspierać zrównoważone 
zarządzanie różnorodnością biologiczną i 
ekosystemami, szczególnie w regionach 
najbardziej oddalonych.

Or. fr
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Poprawka 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, np. w razie istotnej zmiany 
warunków w gospodarce, środowisku i na 
rynku pracy w danym państwie 
członkowskim lub regionie, oprócz 
poprawek wynikających ze zmian 
w przydziałach dla danego priorytetu, 
państwa członkowskie mogą 
zaproponować zmianę celów pośrednich 
i końcowych zgodnie z art. 26 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 508
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie i organ 
administracyjny muszą zadbać o to, żeby 
informacje o działaniach funduszy 
unijnych były dostępne centralnie na 
jednej stronie internetowej w przystępnej 
postaci i obejmować wdrażaną strategię, 
program działań, wykaz projektów wraz z 
ich krótkimi opisami i szacunkami 
ekonomicznymi, a także linki do strony 
informacyjnej beneficjentów zawierającej 
jasny opis wspieranych projektów.

Or. fi
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Poprawka 509
Andrey Kovatchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) centra informacji europejskiej, jak 
również przedstawicielstwa Komisji 
w państwach członkowskich,

b) centra informacji europejskiej, jak 
również przedstawicielstwa Komisji oraz 
biura informacyjne Parlamentu 
Europejskiego w państwach 
członkowskich, a także inne odpowiednie 
sieci informacyjne, o ile są one dostępne,

Or. en

Poprawka 510
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania informacyjne skierowane do 
potencjalnych beneficjentów i do 
beneficjentów

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fi


