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Poprawka 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu:

Każdy europejski fundusz strukturalny i 
inwestycyjny, w celu przyczynienia się do 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również realizacji konkretnych zadań 
funduszy zgodnie z ich celami 
określonymi w traktatach, w tym celami 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, wspiera następujące cele 
tematyczne:

1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji;

1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji;

2) zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

2) zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

3) podnoszenie konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

3) podnoszenie konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

5) promowanie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

5) promowanie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów;

6) zachowanie oraz ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów;

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;

8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

8) wspieranie trwałego zatrudnienia 
wysokiej jakości i mobilności 
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pracowników;

9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

9) wspieranie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem oraz wszelkimi 
formami dyskryminacji;

10) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie;

10) inwestowanie w edukację, szkolenia, w 
tym szkolenia zawodowe, zdobywanie 
umiejętności i uczenie się przez całe życie;

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego organów publicznych 
oraz zainteresowanych stron i 
skuteczności administracji publicznej.

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych i określane w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozwiązania dotyczące wyzwań 
terytorialnych oraz kroki, które należy 
podjąć, aby wspierać zintegrowane 
podejście odzwierciedlające rolę obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
obszarów rybołówstwa, jak również 
szczególne wyzwania dotyczące obszarów 
o szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 
i 349 Traktatu;

d) rozwiązania dotyczące najważniejszych 
wyzwań terytorialnych dotyczących 
obszarów miejskich, wiejskich, 
przybrzeżnych i obszarów rybołówstwa, 
wyzwań demograficznych regionów lub 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych dotkniętych poważnymi i 
trwałymi trudnościami naturalnymi lub 
demograficznymi, o których mowa w 
art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, oraz szczególnych wyzwań 
regionów najbardziej oddalonych, 
zdefiniowanych w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

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

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
załączniku 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. Ocena spełnienia ogranicza się 
do kryteriów określonych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

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 

3. Umowa o partnerstwie zawiera 
podsumowanie oceny spełnienia mających 
zastosowanie uwarunkowań ex ante na 
poziomie krajowym lub regionalnym, 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 
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grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z 
tych dat jest wcześniejsza.

spełnienia tych 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 
spełniają te uwarunkowania ex ante nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. i 
przedstawiają sprawozdanie z ich 
wypełnienia nie później niż w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji w 2017 r. lub w 
sprawozdaniu z postępu prac w 2017 r.

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

skreślony

5. Komisja ocenia przekazane informacje
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.

5. Komisja ocenia spójność i adekwatność 
przekazanych przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących spełnienia 
mających zastosowanie uwarunkowań ex 
ante w ramach swojej oceny umowy o 
partnerstwie lub programów.

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.

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.

Komisja, zatwierdzając program, może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
odnośnego priorytetu tego programu do 
czasu zadowalającego zakończenia działań, 
o których mowa w ust. 3, jeśli będzie to 
konieczne w celu uniknięcia istotnego 
naruszenia skuteczności i wydajności w 
osiąganiu szczegółowych celów danego 
priorytetu. Nieprzeprowadzenie działań 
zmierzających do spełnienia mającego 
zastosowanie uwarunkowania ex ante, 
które nie zostało spełnione w dniu 
złożenia odnośnego programu, w terminie 
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określonym w ust. 3 stanowi podstawę 
zawieszenia płatności okresowych przez 
Komisję.

5a. 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.

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

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

Or. en

Poprawka 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe

1. Fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych mogą być 
wykorzystywane w celu wspierania 
instrumentów finansowych w ramach 
programu, w tym zorganizowanych 
poprzez fundusze funduszy, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w ramach 
priorytetu, w oparciu o ocenę ex ante, w 
której stwierdzono nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku lub nieoptymalny 
poziom inwestycji oraz zapotrzebowanie 

1. Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne mogą być wykorzystywane w 
celu wspierania instrumentów finansowych 
w ramach jednego programu lub większej 
ich liczby, w tym zorganizowanych 
poprzez fundusze funduszy, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w ramach 
priorytetu.
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na inwestycje.

Instrumenty finansowe mogą być łączone z 
dotacjami, dotacjami na spłatę odsetek i 
dotacjami na opłaty gwarancyjne. W 
takim przypadku należy prowadzić 
oddzielną dokumentację w odniesieniu do 
każdej formy finansowania.

Instrumenty finansowe wdraża się, by 
wesprzeć inwestycje, które mają być 
finansowo wykonalne i nie gromadzą 
wystarczającego finansowania ze źródeł 
rynkowych. Stosując przepisy niniejszego 
tytułu, instytucja zarządzająca, fundusz 
funduszy i podmioty wdrażające 
instrument finansowy zapewniają 
zgodność z mającym zastosowanie 
prawem unijnym i krajowym, w 
szczególności tym dotyczącym pomocy 
państwa i zamówień publicznych.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
szczegółowe zasady dotyczące oceny ex 
ante instrumentów finansowych, łączenia 
wsparcia udzielonego ostatecznym 
odbiorcom poprzez dotacje, dotacje na 
spłatę odsetek, dotacje na opłaty 
gwarancyjne i instrumenty finansowe, 
dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące 
kwalifikowalności wydatków i zasady 
określające rodzaje działań, które nie są 
wspierane za pomocą instrumentów 
finansowych.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy akapit został przekształcony w art. 32 ust. 3h (nowy); treść 
akapitu została zmieniona.

Or. en

Poprawka 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
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poziom i zakres zapotrzebowania na 
inwestycje publiczne, w tym typy 
instrumentów finansowych, które 
uzyskają wsparcie. Taka ocena ex ante 
obejmuje:
a) analizę nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, 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 
odpowiednikiem wsparcia z funduszy 
pochodzące od inwestorów prywatnych 
lub opis mechanizmów, które będą 
stosowane, by określić zapotrzebowanie 
na takie preferencyjne wynagrodzenie i 
jego zakres, takie jak konkurencyjny lub 
odpowiednio niezależny proces oceny;
d) ocenę doświadczeń zdobytych podczas 
stosowania podobnych instrumentów i 
ocen ex ante przeprowadzonych w 
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przeszłości przez państwa członkowskie, a 
także sposobu, w jaki te doświadczenia 
zostaną zastosowane w przyszłości;
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;
g) przepisy pozwalające na przegląd i 
uaktualnienie, w miarę potrzeb, oceny ex 
ante podczas wdrażania jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego, którego 
wdrożenie było oparte na takiej ocenie, 
gdy podczas etapu wdrażania instytucja 
zarządzająca uzna, że ocena ex ante może 
już nie odzwierciedlać we właściwy sposób 
warunków rynkowych w czasie wdrażania.

Or. en

Poprawka 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Ocenę ex ante można przeprowadzać 
etapami. W każdym razie powinna jednak 
zostać zakończona przed podjęciem przez 
instytucję zarządzającą decyzji o 
dokonaniu wkładów z programu do 
instrumentu finansowego.
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Ustalenia z podsumowania i wnioski z 
ocen ex ante dotyczące instrumentów 
finansowych są publikowane w ciągu 
trzech miesięcy od daty ich zakończenia.
Ocenę ex ante przedstawia się komitetowi 
monitorującemu do celów informacyjnych 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostateczni odbiorcy otrzymujący 
wsparcie z instrumentów finansowych 
mogą również otrzymać dotacje lub inną 
pomoc z programu lub z innego 
instrumentu wspieranego przez budżet 
Unii. W takim przypadku należy 
prowadzić oddzielną dokumentację w 
odniesieniu do każdego źródła 
finansowania.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przekształcony w art. 32 ust. 3c (nowy); treść 
ustępu została zmieniona.

Or. en

Poprawka 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkłady rzeczowe nie stanowią 
wydatków kwalifikowalnych w 
odniesieniu do instrumentów 
finansowych, z wyjątkiem wkładów w 
postaci gruntów lub nieruchomości w 
odniesieniu do inwestycji mającej na celu 
wspieranie rozwoju obszarów miejskich 
lub rewitalizację obszarów miejskich, 
jeżeli dane grunty lub nieruchomości 
stanowią część inwestycji. Takie wkłady w 
postaci gruntów lub nieruchomości są 
kwalifikowalne, pod warunkiem 
spełnienia wymogów art. 59.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przekształcony w art. 32 ust. 3c (nowy); 
wprowadzono kilka zmian (dodanie „rozwoju obszarów wiejskich” i zmiana „art. 59” na 
„art. 59 ust. 1”).

Or. en

Poprawka 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli instrumenty finansowe służą 
wspieraniu finansowania przedsiębiorstw, 
w tym MŚP, wsparcie takie powinno być 
ukierunkowane na tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału 
początkowego, tj. kapitału zalążkowego i 
kapitału na rozruch, kapitału na 
rozszerzenie działalności, kapitału na 
wzmocnienie podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa lub realizację nowych 
projektów, poznawanie nowych rynków 
lub na nowe rozwiązania dla istniejących 
przedsiębiorstw, bez uszczerbku dla 
mających zastosowanie unijnych 
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przepisów w zakresie pomocy państwa 
oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. Wsparcie może 
obejmować inwestycje zarówno w aktywa 
rzeczowe, jak i wartości niematerialne 
oraz w aktywa obrotowe w ramach 
limitów określonych w mających 
zastosowanie unijnych przepisach w 
zakresie pomocy państwa i mające na celu 
stymulowanie sektora prywatnego jako 
zapewniającego finansowanie 
przedsiębiorstw. Może także obejmować 
koszty przekazania praw rzeczowych w 
przedsiębiorstwach, jeżeli takie 
przekazanie ma miejsce między 
niezależnymi inwestorami.

Or. en

Poprawka 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dotacjami, dotacjami na spłatę 
odsetek i dotacjami na opłaty 
gwarancyjne. Jeżeli wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych jest świadczone za pomocą 
instrumentów finansowych i połączone w 
jedną operację z innymi formami 
wsparcia bezpośrednio związanymi z 
instrumentami finansowymi 
skierowanymi do tych samych 
ostatecznych odbiorców, w tym z pomocą 
techniczną, dotacjami na spłatę odsetek i 
dotacjami na opłaty gwarancyjne, przepisy 
dotyczące instrumentów finansowych 
mają zastosowanie do wszystkich form 
wsparcia w ramach tej operacji. W takich 
przypadkach przestrzega się mających 
zastosowanie unijnych przepisów w 
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zakresie pomocy państwa i prowadzi 
oddzielną dokumentację dla każdej formy
wsparcia.

Or. en

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Ostateczni odbiorcy otrzymujący 
wsparcie z jednego instrumentu 
finansowego europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych mogą 
również otrzymać pomoc z innego 
priorytetu lub programu europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
lub z innego instrumentu wspieranego 
przez budżet Unii zgodnie z 
obowiązującymi unijnymi przepisami w 
zakresie pomocy państwa. W takim 
przypadku dla każdego źródła wsparcia 
prowadzi się oddzielną dokumentację, a 
instrument wsparcia w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych stanowi część operacji o 
wydatkach kwalifikowalnych różnych od 
innych źródeł wsparcia. 

Or. en

Poprawka 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Łączone wsparcie udzielane w formie 
dotacji i instrumentów finansowych, o 
których mowa w ust. 5 i 6, może 
obejmować takie same wydatki pod 
warunkiem, że suma wszystkich 
połączonych form wsparcia nie 
przekracza całkowitej kwoty tego wydatku 
i przestrzegane są mające zastosowanie 
unijne przepisy w zakresie pomocy 
państwa. Do finansowania wsparcia 
otrzymanego z instrumentów finansowych 
nie wykorzystuje się dotacji. Do płatności 
zaliczkowych w ramach dotacji nie stosuje 
się instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Wkłady rzeczowe nie stanowią 
wydatków kwalifikowalnych w 
odniesieniu do instrumentów 
finansowych, z wyjątkiem wkładów w 
postaci gruntów lub nieruchomości w 
odniesieniu do inwestycji mającej na celu 
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 
miejskich lub rewitalizację obszarów 
miejskich, jeżeli dane grunty lub 
nieruchomości stanowią część inwestycji. 
Takie wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości są kwalifikowalne pod 
warunkiem spełnienia wymogów art. 59 
ust. 1.

Or. en
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Poprawka 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3f. Podatek VAT nie stanowi wydatku 
kwalifikowalnego operacji, z wyjątkiem 
przypadku, gdy jest to podatek VAT 
niepodlegający zwrotowi zgodnie z 
krajowymi przepisami o podatku VAT. 
Postępowanie ostatecznych odbiorców w 
zakresie podatku VAT na poziomie 
inwestycji nie jest brane pod uwagę do 
celów określania kwalifikowalności 
wydatku w ramach instrumentu 
finansowego. Niemniej jednak w 
przypadku łączenia instrumentów 
finansowych z dotacjami na mocy ust. 5 i 
6 do dotacji zastosowanie mają przepisy 
art. 59 ust. 3.

Or. en

Poprawka 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3g. Dla celów zastosowania niniejszego 
artykułu mającymi zastosowanie 
przepisami w zakresie pomocy państwa są 
przepisy obowiązujące w momencie, gdy –
stosownie do sytuacji – instytucja 
zarządzająca lub fundusz funduszy 
dokonuje na mocy umowy wkładu na 
rzecz instrumentu finansowego lub gdy 
instrument finansowy dokonuje na mocy 
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umowy przekazania wkładu z programu 
ostatecznym odbiorcom.

Or. en

Poprawka 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3h. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące 
zakupu ziemi oraz łączenia pomocy 
technicznej z instrumentami finansowymi.

Or. en

Poprawka 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażanie instrumentów finansowych Wdrażanie instrumentów finansowych

1. Wykonując art. 32, instytucje 
zarządzające mogą zapewnić wkład 
finansowy na rzecz następujących 
instrumentów finansowych:

1. Wykonując art. 32, instytucje 
zarządzające mogą zapewnić wkład 
finansowy na rzecz następujących 
instrumentów finansowych:

a) instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio 
lub pośrednio przez Komisję;

a) instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio 
lub pośrednio przez Komisję;

b) instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie krajowym, regionalnym, 
transnarodowym lub transgranicznym, 

b) instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie krajowym, regionalnym, 
transnarodowym lub transgranicznym, 
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zarządzane przez instytucję zarządzającą 
lub na jej odpowiedzialność.

zarządzane przez instytucję zarządzającą 
lub na jej odpowiedzialność.

2. Tytuł [VIII] rozporządzenia 
finansowego ma zastosowanie do 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w ust. 1 lit. a). Wkłady z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych do instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 
lit. a), są umieszczane na odrębnych 
rachunkach oraz wykorzystywane zgodnie 
z celami funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych, na potrzeby 
wspierania działań i ostatecznych 
odbiorców, zgodnie z programem lub 
programami, z których takie wkłady są 
dokonywane.

2. Wkłady z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych do 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), są umieszczane na 
odrębnych rachunkach oraz 
wykorzystywane zgodnie z celami 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, na potrzeby wspierania 
działań i ostatecznych odbiorców, zgodnie 
z programem lub programami, z których 
takie wkłady są dokonywane. Wkłady do 
takich instrumentów finansowych 
podlegają przepisom niniejszego 
rozporządzania z zastrzeżeniem wyraźnie 
przewidzianych wyjątków. Zapis ten nie 
narusza przepisów dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania instrumentów 
finansowych na mocy rozporządzenia 
finansowego, chyba że są sprzeczne z 
przepisami rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, w którym to 
przypadku pierwszeństwo mają przepisy 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.

3. W przypadku instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 
lit. b), instytucja zarządzająca może 
zapewnić wkład finansowy na rzecz 
następujących instrumentów finansowych:

3. W przypadku instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 
lit. b), instytucja zarządzająca może 
zapewnić wkład finansowy na rzecz 
następujących instrumentów finansowych:

a) instrumenty finansowe zgodne ze 
standardowymi warunkami ustanowionymi 
przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3;

a) instrumenty finansowe zgodne ze 
standardowymi warunkami ustanowionymi 
przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3;

b) już istniejące lub nowo powstałe 
instrumenty finansowe, które są specjalnie 
zaprojektowane do osiągania 
zamierzonego celu i które są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi.

b) już istniejące lub nowo powstałe 
instrumenty finansowe, które są specjalnie 
zaprojektowane do osiągania celów 
szczegółowych określonych w ramach 
właściwego priorytetu.

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 142 ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych, o 

skreślony
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których mowa w lit. b), jak również 
produktów, które mogą być dostarczone 
poprzez te instrumenty.

4. Przy wspieraniu instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), instytucja zarządzająca może:

4. Przy wspieraniu instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 
lit. b), instytucja zarządzająca może:

a) inwestować w kapitał już istniejących 
lub nowo utworzonych podmiotów 
prawnych, w tym w podmiotów 
finansowanych z innych funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
zajmujących się wdrażaniem instrumentów 
finansowych zgodnie z celami 
odpowiednich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, które 
podejmą się zadań wykonawczych; 
wsparcie takich inwestycji jest ograniczone 
do kwot niezbędnych do wdrożenia 
nowych instrumentów finansowych
zgodnych z celami niniejszego 
rozporządzenia; lub

a) inwestować w kapitał już istniejących 
lub nowo utworzonych podmiotów 
prawnych, w tym podmiotów 
finansowanych z innych europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
zajmujących się wdrażaniem instrumentów 
finansowych zgodnie z celami 
odpowiednich europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, które 
podejmą się zadań wykonawczych; 
wsparcie takich podmiotów jest 
ograniczone do kwot niezbędnych do 
wdrożenia nowych inwestycji zgodnych z 
przepisami art. 32 i zgodnych z celami 
niniejszego rozporządzenia; lub

b) powierzyć zadania wykonawcze: b) powierzyć zadania wykonawcze:

(i) Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu;

(i) Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu;

(ii) międzynarodowym instytucjom 
finansowym, w których państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały, 
lub instytucjom finansowym z siedzibą w 
państwie członkowskim, dążącym do 
osiągnięcia celów interesu publicznego pod 
nadzorem organu publicznego, wybranym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
unijnymi i krajowymi;

(ii) międzynarodowym instytucjom 
finansowym, w których państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały, 
lub instytucjom finansowym z siedzibą w 
państwie członkowskim, dążącym do 
osiągnięcia celów interesu publicznego pod 
nadzorem organu publicznego;

(iii) podmiotowi prawa publicznego lub 
prywatnego, wybranemu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi.

(iii) podmiotowi prawa publicznego lub 
prywatnego.

c) bezpośrednio podjąć się zadań 
wykonawczych, w przypadku 
instrumentów finansowych obejmujących 
wyłącznie pożyczki lub gwarancje.

c) bezpośrednio podjąć się zadań 
wykonawczych, w przypadku 
instrumentów finansowych obejmujących 
wyłącznie pożyczki lub gwarancje. W 
takim przypadku instytucja zarządzająca 
jest uznawana za beneficjenta w 
rozumieniu art. 2 ust. 8.
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Wdrażając instrument finansowy, 
instytucje, o których mowa w lit. a), b) i c), 
zapewniają zgodność z mającym 
zastosowanie prawem unijnym i 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, pomocy 
państwa, zamówień publicznych i 
odpowiednich norm oraz obowiązującego 
prawa w zakresie zapobiegania praniu 
pieniędzy, zwalczania terroryzmu i 
oszustw podatkowych. Instrumenty nie są 
ustanawiane i nie utrzymują relacji 
biznesowych z podmiotami istniejącymi na 
terytoriach, których władze nie 
współpracują z Unią w odniesieniu do 
stosowania międzynarodowo 
uzgodnionych norm podatkowych, oraz 
odzwierciedlają takie wymogi w swoich 
umowach z wybranymi pośrednikami 
finansowymi.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
przepisy dotyczące umów w sprawie 
finansowania, roli i odpowiedzialności 
podmiotów, którym powierzono zadania 
wykonawcze, jak również kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy akapit został przekształcony w art. 33 ust. 4, ostatni akapit; 
treść akapitu została zmieniona.

4.1.a. Jeżeli instrument finansowy jest 
wdrażany na mocy ust. 4 lit. a) i b), z 
zastrzeżeniem struktury wdrażania 
instrumentu finansowego, zasady i 
warunki dotyczące wkładów do 
instrumentów finansowych z programów 
są ustanawiane w umowach w sprawie 
finansowania zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
X na następujących poziomach:
a) w stosownych przypadkach – między 
właściwie umocowanymi 
przedstawicielami instytucji zarządzającej 
i instytucji, która wdraża fundusz 
funduszy, oraz
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b) między właściwie umocowanymi 
przedstawicielami instytucji zarządzającej, 
lub – w stosownych przypadkach –
instytucji, która wdraża fundusz funduszy 
i instytucji, która wdraża instrument 
finansowy.
4.1.b. W przypadku instrumentów 
finansowych wdrażanych na mocy ust. 4 
lit. c) zasady i warunki dotyczące wkładów 
do instrumentów finansowych na mocy 
programów są ustanawiane w 
dokumencie przedstawiającym strategię, 
zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM X, który 
zostanie przeanalizowany przez komitet 
monitorujący.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
dodatkowe przepisy szczególne dotyczące 
roli, zakresu odpowiedzialności i 
obowiązków instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe, związanych z nimi 
kryteriów wyboru i produktów, które 
mogą być dostarczone poprzez te 
instrumenty, zgodnie z przepisami art. 32.
Komisja powiadamia o aktach 
delegowanych przyjętych zgodnie 
z art. 142 jednocześnie Parlament 
Europejski i Radę w terminie czterech 
miesięcy od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

5. Przy wdrażaniu instrumentów 
finansowych poprzez fundusze funduszy 
podmioty, o których mowa w ust. 4 lit. b) 
ppkt (i) oraz (ii), mogą powierzyć część 
wykonywanych przez siebie zadań 
wykonawczych pośrednikom finansowym, 
pod warunkiem że podmioty te dopilnują, 
na własną odpowiedzialność, aby tacy 
pośrednicy spełniali kryteria określone w 
[art. 57 i art. 131 ust. 1, 1a i 3] 
rozporządzenia finansowego1. Pośrednicy 
finansowi są wybierani na podstawie 
otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych 
i niedyskryminujących procedur, 
niedopuszczających do konfliktów 
interesów.

5. Przy wdrażaniu funduszy funduszy 
instytucje, o których mowa w ust. 4 lit. a) i
b), mogą powierzyć część wykonywanych 
przez siebie zadań wykonawczych 
pośrednikom finansowym, pod warunkiem 
że podmioty te dopilnują, na własną 
odpowiedzialność, aby tacy pośrednicy 
spełniali kryteria określone w art. 140 
ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia finansowego1. 
Pośrednicy finansowi są wybierani na 
podstawie otwartych, przejrzystych, 
proporcjonalnych i niedyskryminujących 
procedur, niedopuszczających do 
konfliktów interesów.
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6. Podmioty, o których mowa w ust. 4 lit. 
b), którym powierzono zadania 
wykonawcze, otwierają rachunki 
powiernicze w swoim imieniu oraz w 
imieniu instytucji zarządzającej. Aktywa 
przechowywane na takich rachunkach 
powierniczych są zarządzane zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami i 
zgodnie z właściwymi zasadami 
ostrożności oraz charakteryzują się 
odpowiednią płynnością.

6. Instytucje, o których mowa w ust. 4 
lit. b), którym powierzono zadania 
wykonawcze, otwierają rachunki 
powiernicze w swoim imieniu oraz w 
imieniu instytucji zarządzającej lub 
ustanawiają instrumenty finansowe jako 
oddzielny blok finansowania w ramach 
instytucji finansowej. W przypadku 
oddzielnego bloku finansowania 
oddzielna księgowość odróżnia zasoby 
programu zainwestowane w instrument 
finansowy od innych zasobów dostępnych 
w instytucji finansowej. Aktywa 
przechowywane na rachunkach 
powierniczych oraz takie oddzielne bloki 
finansowania są zarządzane zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami i 
zgodnie z właściwymi zasadami 
ostrożności i charakteryzują się 
odpowiednią płynnością.

6a. Krajowe wkłady publiczne i prywatne, 
w tym w – stosownych przypadkach –
wkłady rzeczowe, o których mowa w 
art. 32 ust. 8, mogą być zapewniane na 
szczeblu funduszu funduszy, na szczeblu 
instrumentu finansowego lub na szczeblu 
ostatecznych odbiorców, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
szczegółowe przepisy dotyczące 
szczególnych wymagań w odniesieniu do 
przenoszenia aktywów i zarządzania 
aktywami zarządzanymi przez podmioty, 
którym powierzono zadania wykonawcze, 
jak również w odniesieniu do wymiany 
aktywów pomiędzy EUR i krajowymi 
walutami.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
szczegółowe przepisy dotyczące 
szczególnych wymagań w odniesieniu do 
przenoszenia aktywów i zarządzania 
aktywami zarządzanymi przez podmioty, 
którym powierzono zadania wykonawcze, 
jak również w odniesieniu do wymiany 
aktywów pomiędzy EUR i krajowymi 
walutami.

Or. en

Poprawka 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy akredytowane zgodnie z art. 64
nie przeprowadzają żadnych weryfikacji na 
miejscu operacji obejmujących instrumenty 
finansowe wdrożone na podstawie art. 33 
ust. 1 lit. a). Otrzymują one regularne 
sprawozdania z kontroli od organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie tych 
instrumentów finansowych.

1. Instytucje wyznaczone zgodnie z 
art. 113a w przypadku EFRR, Funduszu 
Spójności, EFS i EFMR oraz z art. 72 
RDR w przypadku EFRROW nie 
przeprowadzają żadnych weryfikacji na 
miejscu operacji obejmujących instrumenty 
finansowe wdrożone na podstawie art. 33 
ust. 1 lit. a). Otrzymują one regularne 
sprawozdania z kontroli od organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie tych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) płatnościom na rzecz ostatecznych 
odbiorców;

a) płatnościom odbiorcom ostatecznym, a 
w przypadkach, o których mowa w art. 32 
ust. 5 – płatnościom na rzecz odbiorców 
ostatecznych;

Or. en

Poprawka 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Koszty zarządzania i opłaty za 
zarządzanie, o których mowa w ust. 1 
lit. d) i ust. 2, mogą być pobierane przez 
instytucję wdrażającą fundusz funduszy 
lub instytucje wdrażające instrumenty 
finansowe na mocy art. 33 ust. 4 lit. a) i b) 
i nie powinny one przekraczać progów 
określonych w akcie wykonawczym, o 
którym mowa w niniejszym ustępie. O ile 
koszty zarządzania obejmują bezpośrednie 
lub pośrednie koszty pozycji wypłaconych 
na podstawie dowodów poniesienia 
wydatków, w stosownych przypadkach 
opłaty za zarządzanie odnoszą się do 
uzgodnionej ceny świadczonych usług 
ustalonej w konkurencyjnym procesie 
rynkowym. Koszty zarządzania i opłaty za 
zarządzanie są wyliczane według metodyki 
opartej na wynikach.
Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie 
mogą obejmować opłaty manipulacyjne. 
Jeżeli opłaty manipulacyjne lub dowolna 
ich część są pobierane od odbiorców 
ostatecznych, nie mogą być zgłaszane jako 
wydatki kwalifikowalne.
Koszty zarządzania i opłaty za 
zarządzanie, w tym te związane z pracami 
przygotowawczymi dotyczącymi 
instrumentu finansowego przed 
podpisaniem właściwej umowy w sprawie 
finansowania, są kwalifikowalne od daty 
podpisania właściwej umowy w sprawie 
finansowania.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 142 
przepisów dotyczących obliczania kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie oraz 
dotyczących zwrotu skapitalizowanych 
kosztów zarządzania lub opłat za 
zarządzanie w odniesieniu do 
instrumentów kapitałowych i 
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mikrokredytów.

Or. en

Poprawka 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dalsze inwestycje, za pośrednictwem 
tych samych lub innych instrumentów 
finansowych, zgodnie z celami danego 
programu lub programów.

c) dalsze inwestycje, za pośrednictwem 
tych samych lub innych instrumentów 
finansowych, zgodnie z celami
szczegółowymi określonymi w ramach 
priorytetu;

(Uwaga: niniejsza lit. c) stanie się lit. a) art. 1 ust. 38 poprawki Parlamentu).

Or. en

Poprawka 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów 
finansowych

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów 
finansowych

1. Instytucja zarządzająca przesyła do 
Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące 
operacji obejmujących instrumenty 
finansowe w postaci załącznika do 
rocznego sprawozdania z realizacji.

1. Instytucja zarządzająca przesyła do 
Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące 
operacji obejmujących instrumenty 
finansowe w postaci załącznika do 
rocznego sprawozdania z realizacji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera, odnośnie do każdego instrumentu 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera, odnośnie do każdego instrumentu 
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finansowego, następujące informacje: finansowego, następujące informacje:

a) określenie programu operacyjnego i 
priorytetu, z których udzielane jest 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

a) określenie programu i priorytetu lub 
środka, z których udzielane jest wsparcie z 
europejskich funduszy strategicznych i 
inwestycyjnych;

b) opis danego instrumentu finansowego i 
uzgodnienia co do jego wdrażania;

b) opis danego instrumentu finansowego i 
uzgodnienia co do jego wdrażania;

c) nazwy podmiotów, którym powierzono 
zadania wykonawcze;

c) nazwy instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe oraz – w 
stosownych przypadkach – instytucji 
wdrażających fundusze funduszy, o 
których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a) oraz 
art. 33 ust. 4 lit. a), b) i c) oraz 
pośredników finansowych, o których 
mowa w art. 33 ust. 6;

d) łączna kwota wsparcia, w podziale na 
programy i priorytety lub środki, na rzecz 
instrumentu finansowego, podana we 
wnioskach o płatność przedkładanych 
Komisji;

d) łączna kwota wkładu z programu, w 
podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona instrumentowi finansowemu;

e) łączna kwota wsparcia wypłaconego lub 
przyznanego w umowach gwarancyjnych 
przez instrument finansowy na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na 
program i priorytet lub środek, podana we 
wnioskach o płatność przedłożonych 
Komisji;

e) łączna kwota wsparcia wypłaconego 
ostatecznym odbiorcom lub na rzecz 
ostatecznych odbiorców lub przyznanego 
w umowach gwarancyjnych przez 
instrument finansowy na inwestycje w 
ostatecznych odbiorców, jak również 
poniesione koszty zarządzania lub 
uiszczone opłaty za zarządzanie, w 
podziale na programy i priorytety lub 
środki;

f) przychody instrumentu finansowego i 
zwroty do instrumentu finansowego;

f) działanie instrumentu finansowego, w 
tym postęp w ustanawianiu i wyborze 
instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej 
fundusz funduszy);

fa) odsetki oraz inne zyski generowane ze 
wsparcia udzielanego z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
na rzecz instrumentu finansowego, łączna 
kwota środków programu zwróconych 
instrumentom finansowym z inwestycji 
lub z uwolnienia zaangażowanych 
środków, w tym zwroty kapitału i zyski 
oraz inne dochody, takie jak odsetki, 
opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski 
kapitałowe lub wszelkie wpływy 
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wygenerowane w wyniku inwestycji;

g) efekt mnożnikowy inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu 
finansowego oraz wartość inwestycji i 
udziałów;

g) postępy w osiąganiu spodziewanego 
efektu dźwigni inwestycji dokonywanych 
w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i udziałów;

ga) wartość inwestycji kapitałowych 
w odniesieniu do poprzednich lat;

h) wkład instrumentu finansowego w 
osiąganie wskaźników danego programu i
priorytetu.

h) wkład instrumentu finansowego w 
osiąganie wskaźników danego priorytetu
lub środka.

Informacje z lit. g) i h) mogą zostać 
zawarte jedynie w załączniku do rocznych 
sprawozdań z realizacji składanych w 
2017 i 2019 r. oraz w sprawozdaniu 
końcowym. Zobowiązania w zakresie 
monitorowania, o których mowa w lit. a)–
h), nie są stosowane na poziomie 
ostatecznych odbiorców.
2a. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3, ustalenia w sprawie jednolitych 
warunków dotyczących wzorów, które 
mają być stosowane podczas 
monitorowania i przekazywania Komisji 
sprawozdań na temat instrumentów 
finansowych oraz sprawozdawczości w 
zakresie informacji dotyczących 
monitorowania.
2b. Każdego roku, począwszy od 2016 r., w 
ciągu 6 miesięcy od terminu na złożenie 
rocznego sprawozdania z realizacji, o 
którym mowa w art. 101 ust. 1 w 
przypadku EFRR, EFS i Funduszy 
Spójności, w art. 82 rozporządzenia w 
sprawie EFRROW w przypadku 
EFRROW oraz w odnośnych przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy w 
przypadku EFMR, Komisja przedstawia 
podsumowania danych na temat postępu 
w zakresie finansowania i wdrażania 
instrumentów finansowych przesłanych 
przez instytucje zarządzające zgodnie z 
niniejszym artykułem. Podsumowania te 
są przekazywane Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie i podawane do 
wiadomości publicznej.

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu
wykonawczego, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3, jednolite warunki dotyczące 
monitorowania i dostarczania Komisji 
informacji w zakresie monitorowania, w 
tym odnośnie instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a).

3. Komisja zapewnia jednolite warunki 
wdrożenia niniejszego artykułu poprzez 
przyjęcie, w drodze aktów wykonawczych, 
zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 143 ust. 3, wzory, które 
mają być stosowane przy przekazywaniu 
Komisji sprawozdań na temat 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje przynoszące dochód Operacje generujące dochód netto po 
ukończeniu
-1a. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
operacji generujących dochód netto po 
ukończeniu. Do celów niniejszego 
artykułu „dochód netto” oznacza wpływy 
środków pieniężnych z bezpośrednich 
wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi pochodzące z danej 
operacji, jak np. opłaty ponoszone 
bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub 
wynajem gruntu lub budynków lub opłaty 
za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty 
działalności i koszty odtworzenia 
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w 
odpowiadającym okresie. Oszczędności 
kosztów działalności osiągnięte przez 
operację są ujmowane w dochodach netto, 
chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na 
działalność.
W przypadku gdy nie wszystkie koszty 
inwestycji kwalifikują się do 
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współfinansowania, dochód netto zostaje 
przyporządkowany pro rata do 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
części kosztu inwestycji.

1. Dochody netto, które zostaną uzyskane 
po zakończeniu operacji w konkretnym 
okresie odniesienia, są określane z 
wyprzedzeniem za pomocą jednej z 
następujących metod:

skreślony

a) zastosowanie zryczałtowanej stawki 
procentowej dochodów dla danego typu 
operacji;

skreślona

b) obliczanie bieżącej wartości dochodu 
netto z operacji, biorąc pod uwagę 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający 
płaci” oraz, w stosownych przypadkach, 
zasady sprawiedliwości w powiązaniu ze 
względną zamożnością danego państwa 
członkowskiego.

skreślona

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przeniesiony do art. 54 ust. 2a (nowy); treść 
ustępu została zmieniona.

Kwalifikowalne wydatki na operacje, 
które mają być współfinansowane, nie 
przekraczają bieżącej wartości kosztu 
inwestycji operacji pomniejszonej o 
bieżącą wartość dochodów netto, 
określoną zgodnie z jedną z tych metod.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy akapit został przekształcony w art. 54 ust. 1a (nowy); treść 
akapitu została zmieniona.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 142, dotyczących definicji 
stawki zryczałtowanej, o której mowa w 
lit. a) powyżej.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy akapit został przekształcony w art. 54 ust. 2a (nowy) lit. a); 
treść akapitu została zmieniona.
Komisja przyjmuje metodykę opisaną w 
lit. b) w drodze aktów wykonawczych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy akapit został przekształcony w art. 54 ust. 2a (nowy), lit. b); 
treść akapitu została zmieniona.
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1a. Kwalifikowalne koszty operacji, która 
ma być współfinansowana z funduszy, są z 
góry pomniejszane z uwzględnieniem 
potencjału generowania dochodów przez
daną operację w określonym okresie 
odniesienia obejmującym zarówno 
realizację tej operacji, jak i okres po jej 
ukończeniu.

2. W przypadku gdy nie ma możliwości 
obiektywnego określenia dochodów z 
wyprzedzeniem zgodnie z metodami 
określonymi w ust. 1, dochód netto 
wytworzony w okresie trzech lat od 
zakończenia operacji lub do dnia 30 
września 2023 r., w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, jest odliczany 
od wydatków deklarowanych Komisji.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przeniesiony do art. 54 ust. 4b (nowy); treść 
ustępu została zmieniona.

2a. Potencjalne dochody netto operacji są 
określane z góry za pomocą jednej z 
poniższych metod, wybranej przez 
instytucję zarządzającą dla danego 
sektora, podsektora lub rodzaju operacji:
a) stosowanie zryczałtowanej procentowej 
stawki dochodów dla danego sektora lub 
podsektora, mającej zastosowanie do 
danej operacji zdefiniowanej w załączniku 
[XXX] lub w którymkolwiek z aktów 
delegowanych, o których mowa w dalszym 
ciągu.
Komisja jest w upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, aby w należycie 
uzasadnionych przypadkach dokonać 
korekt stawek zryczałtowanych ustalonych 
w załączniku [XXX], z uwzględnieniem –
w stosownych przypadkach – danych 
historycznych oraz potencjalnego kosztu 
odzyskania i zasady „zanieczyszczający 
płaci”.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 142 aktów 
delegowanych ustanawiających stawki 
ryczałtowe dla sektorów lub podsektorów 
w dziedzinach ICT, badań, rozwoju i 
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innowacji oraz efektywności 
energetycznej1. Komisja powiadomi 
Parlament Europejski i Radę o aktach 
delegowanych nie później niż dnia 30 
czerwca 2015 r.
1 Oświadczenie Komisji znajduje się na 
końcu niniejszej tabeli
Ponadto Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach w 
dodatkowych sektorach lub podsektorach, 
w tym podsektorach sektorów 
wymienionych w załączniku [XXX], 
wchodzących w zakres celów 
tematycznych określonych w art. 9 i 
wspieranych przez europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne.
W przypadku stosowania tej metody całość 
dochodów netto wygenerowanych w czasie 
realizacji i po ukończeniu danej operacji 
uznaje się za uwzględnione poprzez 
zastosowanie stawki zryczałtowanej, 
dlatego nie odejmuje się ich w 
późniejszym okresie od kwalifikowalnych 
wydatków danej operacji.
b) obliczanie zdyskontowanego dochodu 
netto danej operacji z uwzględnieniem 
okresu odniesienia właściwego dla danego 
sektora lub podsektora mające 
zastosowanie do danej operacji, 
rentowności zwykle oczekiwanej dla danej 
kategorii inwestycji, zastosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz, w 
stosownych przypadkach, zasady 
sprawiedliwości w powiązaniu ze 
względną zamożnością danego państwa 
członkowskiego lub regionu.
Gdy zryczałtowana stawka dla nowego 
sektora lub podsektora została określona 
w drodze przyjęcia aktu delegowanego, 
instytucja zarządzająca może postanowić 
o zastosowaniu w odniesieniu do nowych 
operacji związanych z odnośnym sektorem 
lub podsektorem metody wskazanej w 
lit. a).
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Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 142 aktów delegowanych 
określających metodę, o której mowa w 
lit. b).
W przypadku stosowania tej metody całość 
dochodów netto wygenerowanych w czasie 
realizacji danej operacji, pochodzących ze 
źródeł dochodów nieuwzględnionych przy 
określaniu potencjalnego dochodu netto 
danej operacji, odejmuje się od 
kwalifikowalnych wydatków tej operacji 
nie później niż we wniosku o płatność
końcową złożonym przez beneficjenta.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się jedynie do 
operacji, których łączny koszt przekracza 
1 000 000 EUR.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przekształcony w art. 54 ust. 4c (nowy), lit. b); 
treść ustępu została zmieniona.

3a. Metody odejmowania dochodów netto 
od wydatków operacji uwzględnionych we 
wniosku o płatność przedkładanym 
Komisji są określane zgodnie z przepisami 
krajowymi.

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się w 
odniesieniu do EFS.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przekształcony w art. 54 ust. 4c (nowy), lit. a); 
treść ustępu została zmieniona.

4a. Jako rozwiązanie alternatywne wobec 
stosowania metod określonych w ust. 3, 
maksymalna stawka współfinansowania, 
o której mowa w art. 53 ust. 1, może na 
wniosek państwa członkowskiego zostać 
zmniejszona w momencie przyjęcia 
programu w odniesieniu do priorytetu lub 
środka, na mocy którego wszystkie 
operacje, które mają być wspierane na 
mocy tego priorytetu lub środka, mogłyby 
stosować jednolitą stawkę zryczałtowaną 
zgodnie z ust. 3 lit. a). Zmniejszenie to nie 
może być mniejsze niż kwota obliczona 
przez pomnożenie maksymalnej unijnej 
stawki współfinansowania mającej 
zastosowanie na mocy przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy 
przez odnośną stawkę zryczałtowaną, o 
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której mowa w ust. 3 lit. a).
W przypadku stosowania tej metody całość 
dochodów netto wygenerowanych w czasie 
realizacji i po ukończeniu danej operacji 
uznaje się za uwzględnione poprzez 
zastosowanie zmniejszonej stawki 
współfinansowania, dlatego nie odejmuje 
się ich w późniejszym okresie od 
kwalifikowalnych wydatków danej 
operacji.
4b. W przypadku gdy nie ma możliwości 
obiektywnego określenia dochodów z 
wyprzedzeniem zgodnie z jedną z metod 
określonych w ust. 3 lub 5, od wydatków 
deklarowanych Komisji odliczany jest 
dochód netto wygenerowany w okresie 
trzech lat od zakończenia operacji lub do 
dnia 30 września 2023 r., w zależności od 
tego, która data jest wcześniejsza.
4c. Ustępy 1–6 nie mają zastosowania do:
a) operacji lub części operacji 
finansowanych wyłącznie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego;
b) operacji, których całkowity 
kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem 
ust. 1–6 nie przekracza 1 000 000 EUR;
c) pomocy zwrotnej udzielonej z 
zastrzeżeniem obowiązku spłaty w całości 
ani do nagród;
d) pomocy technicznej;
e) wsparcia udzielanego instrumentom 
finansowym lub przez instrumenty 
finansowe;
f) operacji, dla których wsparcie publiczne 
przyjmuje postać płatności ryczałtowych 
lub standardowej skali kosztów 
jednostkowych,
g) operacji realizowanych w ramach 
wspólnego planu działania;
h) operacji, dla których kwoty lub stawki 
wsparcia są określone w załączniku 1 do 
rozporządzenia w sprawie EFRROW.
Niezależnie od lit. b), w przypadku gdy 
państwo członkowskie stosuje ust. 5, może 
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zawrzeć ono w odnośnym priorytecie lub 
środku takie operacje, których całkowity 
kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem 
ust. 1–6 nie przekracza 1 000 000 EUR. 

5. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 
operacji podlegających zasadom 
dotyczącym pomocy państwa ani do 
wsparcia na rzecz instrumentów 
finansowych lub dokonywanego przez 
takie instrumenty.

skreślony

Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ustęp został przekształcony w art. 54 ust. 4c (nowy), lit. e); 
treść ustępu została zmieniona.

Or. en

Poprawka 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja, na podstawie dostępnych 
informacji, w tym na podstawie informacji 
na temat wyznaczenia instytucji 
odpowiedzialnych za zarządzanie i 
kontrolę, dokumentów przedstawianych 
co roku przez wyznaczone instytucje na 
mocy art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, sprawozdań z kontroli, 
rocznych sprawozdań z realizacji oraz na 
podstawie audytów przeprowadzonych 
przez organy krajowe i unijne, upewnia się, 
że państwa członkowskie ustanowiły 
systemy zarządzania i kontroli zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem i przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz że systemy te funkcjonują skutecznie 
w okresie realizacji programów.

2. Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie urzędnicy lub upoważnieni 

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

miejscu za wcześniejszym 
powiadomieniem przekazanym co 
najmniej dwanaście dni roboczych 
wcześniej właściwemu organowi 
krajowemu, z wyjątkiem przypadków 
pilnych. Komisja przestrzega zasady 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
potrzebę uniknięcia nieuzasadnionego 
powielania audytów lub kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie, poziom ryzyka dla budżetu 
Unii i potrzebę zminimalizowania 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.
Zakres takich audytów lub kontroli może 
obejmować w szczególności weryfikację 
skuteczności funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli w ramach programu 
lub jego części oraz ocenę należytego 
zarządzania finansami w odniesieniu do 
operacji lub programów. W takich 
audytach lub kontrolach mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego.

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

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

Określone w niniejszym ustępie 
uprawnienia nie mają wpływu na 
stosowanie przepisów krajowych, które 
zastrzegają niektóre działania dla 
podmiotów specjalnie wyznaczonych na 
mocy prawodawstwa krajowego. 
Urzędnicy i upoważnieni przedstawiciele 
Komisji nie uczestniczą między innymi w 
rewizjach domowych ani w formalnych 

Określone w niniejszym ustępie 
uprawnienia nie mają wpływu na 
stosowanie przepisów krajowych, które 
zastrzegają niektóre działania dla 
podmiotów specjalnie wyznaczonych na 
mocy prawodawstwa krajowego. 
Urzędnicy i upoważnieni przedstawiciele 
Komisji nie uczestniczą między innymi w 
rewizjach domowych ani w formalnych 
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przesłuchaniach osób przeprowadzanych w 
ramach prawodawstwa krajowego. Mają 
oni jednak dostęp do uzyskanych w ten 
sposób informacji.

przesłuchaniach osób przeprowadzanych w 
ramach prawodawstwa krajowego. Mają 
oni jednak dostęp do uzyskanych w ten 
sposób informacji, bez uszczerbku dla 
kompetencji sądów krajowych i z pełnym 
poszanowaniem praw podstawowych 
zainteresowanych podmiotów prawnych.

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

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Aby zapewnić wystarczające 
inwestowanie zatrudnienie ludzi młodych, 
mobilność pracowników, wiedzę, 
włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa, 
część zasobów funduszy strukturalnych 
dostępnych na potrzeby programowania 
dla programów operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” 
przydzielona w każdym państwie 
członkowskim na EFS nie jest mniejsza 
niż odpowiedni udział EFS dla danego 



PE514.702v03-00 38/60 AM\942530PL.doc

PL

państwa członkowskiego obowiązujący w 
ramach programów operacyjnych dla 
celów Konwergencja oraz 
Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie na lata 2007–2013. Do tego 
przydziału każdemu państwu 
członkowskiemu dodaje się dodatkową 
kwotę określoną zgodnie z metodą 
wskazaną w załączniku IIIc w celu 
zagwarantowania, aby część EFS, 
rozumiana jako procentowy udział w 
całości środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności na szczeblu UE, z 
wyłączeniem wsparcia z Funduszu 
Spójności na rzecz infrastruktury 
transportowej w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”, o którym mowa w 
art. 84 ust. 4, oraz wsparcia z funduszy 
strukturalnych na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących, o którym mowa w 
art. 84 ust. 5, nie była w państwach 
członkowskich mniejsza niż 23,1%. Do 
celów niniejszego przepisu inwestycje z 
EFS w Inicjatywę na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych uznaje się za część udziału 
funduszy strukturalnych przydzielonego do 
EFS.

Or. en

Poprawka 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, które mają zostać przedłożone 
Komisji

Informacje niezbędne do zatwierdzenia 
dużych projektów

1. Niezwłocznie po zakończeniu prac 
przygotowawczych państwo członkowskie 
lub instytucja zarządzająca przedkładają 
Komisji następujące informacje dotyczące 
dużych projektów:

1. Zanim duży projekt zostanie 
zatwierdzony, instytucja zarządzająca 
zapewnia dostępność następujących 
informacji:
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a) informacje o podmiocie 
odpowiedzialnym za realizację dużego 
projektu i jego potencjale;

a) podmiot odpowiedzialny za realizację 
dużego projektu i jego potencjał;

b) opis i informacje dotyczące inwestycji i 
jej lokalizacji;

b) opis inwestycji i jej lokalizacji;

c) łączne koszty i łączne koszty 
kwalifikowalne, z uwzględnieniem 
wymogów określonych w art. 54;

c) łączne koszty i łączne koszty 
kwalifikowalne, z uwzględnieniem 
wymogów określonych w art. 54;

d) informacje na temat przeprowadzonych 
studiów wykonalności, w tym analizy 
wariantów, wyniki oraz niezależne 
kontrola jakości;

d) przeprowadzone studia wykonalności, 
w tym analizy wariantów i wyniki;

e) analiza kosztów i korzyści, w tym 
analizę ekonomiczną i finansową, oraz 
ocenę ryzyka;

e) analiza kosztów i korzyści, w tym 
analiza ekonomiczna i finansowa, oraz 
ocena ryzyka;

f) analiza oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmiany klimatu i 
łagodzenia skutków zmiany klimatu, a 
także odporności na klęski żywiołowe;

f) analiza oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmiany klimatu i 
łagodzenia skutków zmiany klimatu, a 
także odporności na klęski żywiołowe;

g) spójność z odpowiednimi osiami 
priorytetowymi programu operacyjnego 
lub programów operacyjnych oraz 
przewidywany wkład w realizację 
szczegółowych celów tych osi 
priorytetowych;

g) spójność z odpowiednimi osiami 
priorytetowymi programu operacyjnego 
lub programów operacyjnych oraz 
przewidywany wkład w realizację 
szczegółowych celów tych osi 
priorytetowych, oraz przewidywany wkład 
w rozwój społeczno-gospodarczy;

h) plan finansowania zawierający 
całkowitą przewidywaną kwotę środków 
finansowych i przewidywane wsparcie z 
funduszy, EBI i wszystkich pozostałych 
źródeł finansowania, wraz ze wskaźnikami 
fizycznymi i finansowymi stosowanymi w 
celu monitorowania postępów, z 
uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów 
ryzyka;

h) plan finansowania zawierający 
całkowitą przewidywaną kwotę środków 
finansowych i przewidywane wsparcie z 
funduszy, EBI i wszystkich pozostałych 
źródeł finansowania, wraz ze wskaźnikami 
fizycznymi i finansowymi stosowanymi w 
celu monitorowania postępów, z 
uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów 
ryzyka;

i) harmonogram realizacji dużego projektu 
oraz, jeżeli spodziewany okres realizacji 
wykracza poza okres programowania, 
etapy, dla których wnioskuje się o wsparcie 
z funduszy w okresie programowania 
2014-2020;

i) harmonogram realizacji dużego projektu 
oraz, jeżeli spodziewany okres realizacji 
wykracza poza okres programowania, 
etapy, dla których wnioskuje się o wsparcie 
z funduszy w okresie programowania 
2014-2020;

Komisja udziela orientacyjnych 
wskazówek dotyczących metodyki, która 
ma być wykorzystywana w trakcie 

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające metodykę, opartą na 
praktykach uznanych za najlepsze, która 
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przeprowadzania analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w lit. e) powyżej, 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 143 ust. 2.

ma być wykorzystywana w trakcie 
przeprowadzania analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w lit. e), zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 143 ust. 2.

Z inicjatywy państwa członkowskiego 
informacje określone w art. 91 lit. a)–i) 
mogą być oceniane przez niezależnych 
ekspertów, przy technicznej pomocy ze 
strony Komisji, lub – w porozumieniu z 
Komisją – przez innych niezależnych 
ekspertów. W innych przypadkach dane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
informacje określone w art. 91 lit. a)–i), 
gdy tylko będą one dostępne.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
określających metodykę, która ma być 
stosowana przy przeprowadzaniu 
przeglądu jakości dużych projektów.

Format przedkładanych informacji na 
temat dużych projektów ustala się według 
wzoru przyjętego przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 143 ust. 2.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające format, w jakim 
przedkładane są informacje określone w 
ust. 1 lit. a)–i). Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 143 ust. 2.

2. Duże projekty przedłożone Komisji do 
zatwierdzenia muszą być zawarte w 
wykazie dużych projektów programu 
operacyjnego. Wykaz zostaje poddany 
przeglądowi przez państwo członkowskie 
lub instytucję zarządzającą w ciągu dwóch 
lat od przyjęcia programu operacyjnego i 
może, na wniosek państwa 
członkowskiego, zostać dostosowany 
zgodnie z procedurą określoną w art. 26 
ust. 2, w szczególności w celu włączenia 
dużych projektów, w przypadku których 
przewidywana data zakończenia przypada 
przed końcem 2022 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji, o 
których mowa w art. 91, w celu ustalenia, 
czy zaproponowane wsparcie z funduszy 
jest uzasadnione.

1. W przypadku pozytywnej oceny dużego 
projektu przyznanej w ramach przeglądu 
jakości przez niezależnych ekspertów, na 
podstawie ich oceny informacji, o których 
mowa w art. 91, państwo członkowskie 
może przystąpić do wyboru dużego 
projektu zgodnie z art. 114 ust. 3. 
Instytucja zarządzająca powiadamia 
Komisję o wybranym dużym projekcie. 
Powiadomienie zawiera następujące 
elementy:
a) dokument, o którym mowa w art. 114 
ust. 3 lit. c), określający:
(i) organ, który będzie odpowiedzialny za 
realizację dużego projektu;
(ii) opis inwestycji, jej lokalizację, 
harmonogram i oczekiwany wkład dużego 
projektu w realizację celów odpowiedniej 
osi priorytetowej lub osi priorytetowych;
(iii) łączne koszty i łączne koszty 
kwalifikowalne, z uwzględnieniem 
wymogów określonych w art. 54; oraz
(iv) plan finansowania, wraz ze 
wskaźnikami fizycznymi i finansowymi 
stosowanymi w celu monitorowania 
postępów, z uwzględnieniem 
stwierdzonych rodzajów ryzyka;
b) przegląd jakości przeprowadzony przez 
niezależnych ekspertów, obejmujący 
wyraźne stwierdzenia na temat 
wykonalności inwestycji i jej zasadności 
ekonomicznej;
Wkład finansowy dla dużych projektów 
wybranych przez państwa członkowskie 
jest uznany za zatwierdzony przez 
Komisję, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
daty powiadomienia nie wydano w drodze 
aktu wykonawczego decyzji o odmowie 
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wkładu finansowego. Komisja odmawia 
wkładu finansowego wyłącznie wtedy, gdy 
stwierdzi istotne słabe punkty w 
niezależnym przeglądzie jakości.
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – format na potrzeby 
powiadomienia. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3.

2. Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktu wykonawczego, nie później niż w 
terminie trzech miesięcy od daty 
przedłożenia informacji w sprawie 
zatwierdzenia dużego projektu zgodnie z 
art. 91. W decyzji tej określa się obiekt 
fizyczny, kwotę, do której stosuje się stopę 
współfinansowania dla osi priorytetowej, 
wskaźniki fizyczne i finansowe służące do 
monitorowania postępów oraz oczekiwany 
wkład dużego projektu w realizację celów 
odpowiedniej osi priorytetowej lub osi 
priorytetowych.

2. W innych przypadkach Komisja 
dokonuje oceny dużego projektu na 
podstawie informacji, o których mowa w 
art. 91, w celu ustalenia, czy wnioskowany 
wkład finansowy dla dużego projektu 
wybranego przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 114 ust. 3 jest uzasadniony.
Komisja przyjmuje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia wkładu finansowego dla 
wybranego dużego projektu, w drodze 
aktu wykonawczego, nie później niż w 
terminie trzech miesięcy od daty 
przedłożenia informacji, o których mowa 
w art. 91.

Decyzja o zatwierdzeniu jest uzależniona
od zawarcia pierwszej umowy na 
wykonanie prac w ciągu dwóch lat od daty 
decyzji.

Zatwierdzenie przez Komisję, o którym 
mowa w art. 92 ust. 1 i 2, jest uzależnione
od zawarcia pierwszej umowy na 
wykonanie prac lub – w przypadku 
operacji realizowanych w ramach struktur 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
– od podpisania umowy PPP pomiędzy 
organem publicznym i organem sektora 
prywatnego w ciągu trzech lat od daty 
zatwierdzenia. Na należycie uzasadniony 
wniosek państwa członkowskiego, w 
szczególności w przypadku opóźnień 
wynikających z postępowań 
administracyjnych i prawnych związanych 
z realizacją dużych projektów, złożony w 
ciągu trzech lat, Komisja może przyjąć 
decyzję w drodze aktu wykonawczego 
dotyczącą wydłużenia okresu o nie więcej 
niż dwa lata.

3. Jeżeli Komisja odmawia przyznania 
wsparcia z funduszy na duży projekt,
powiadamia ona państwo członkowskie o 
powodach tej decyzji w terminie 

3. Jeżeli Komisja nie zezwala na wkład 
finansowy dla wybranego dużego 
projektu, podaje w decyzji powody 
odmowy.
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określonym w ust. 2.

3a. Duże projekty będące przedmiotem 
powiadomienia przedłożonego Komisji na
mocy ust. 1 lub przedłożone do 
zatwierdzenia na mocy ust. 2 są zawarte w 
wykazie dużych projektów programu 
operacyjnego.

4. Wydatków związanych z dużymi 
projektami nie ujmuje się we wnioskach o 
płatność przed przyjęciem przez Komisję 
decyzji o zatwierdzeniu.

4. Wydatki związane z dużym projektem
można uwzględnić we wniosku o płatność 
po powiadomieniu, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, lub po 
przedłożeniu do zatwierdzenia, o którym 
mowa w ust. 2. Jeżeli Komisja nie 
zatwierdzi dużego projektu wybranego 
przez państwo członkowskie, należy 
odpowiednio skorygować deklarację 
wydatków w następstwie przyjęcia decyzji 
Komisji.

Or. en

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92a 
Decyzja dotycząca dużych projektów 
podlegających stopniowej realizacji
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 91 ust. 1 
akapit trzeci i art. 92 ust. 1 i 2 procedury 
określone w niniejszym artykule mają 
zastosowanie do operacji, która spełnia 
następujące warunki:
a) operacja stanowi drugi lub kolejny etap 
realizacji – w ramach poprzedniego 
okresu programowania – dużego projektu, 
w przypadku którego poprzedni etap lub 
poprzednie etapy zostały zatwierdzone 
przez Komisję nie później niż dnia 31 
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grudnia 2015 r. zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1083/2006 lub – w przypadku państw 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
po 1 stycznia 2013 r. – dnia 31 grudnia 
2016 r.;
b) suma łącznych kwalifikowalnych 
kosztów wszystkich etapów dużego 
projektu przekracza stosowne poziomy 
określone w art. 90;
c) wniosek dotyczący dużego projektu i 
jego ocena dokonana przez Komisję w 
ramach poprzedniego okresu 
programowania obejmowały wszystkie 
planowane etapy;
d) nie ma istotnych zmian w 
informacjach, o których mowa w art. 91 
ust. 1, na temat dużego projektu w 
stosunku do informacji dostarczonych we 
wniosku dotyczącym dużego projektu 
przedłożonym na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, w szczególności jeżeli 
chodzi o łączne kwalifikowalne koszty;
e) etap dużego projektu, który ma zostać 
zrealizowany w ramach poprzedniego 
okresu programowania, jest gotowy lub 
będzie gotowy do wykorzystania w 
zamierzonym celu określonym w decyzji 
Komisji przed terminem złożenia 
dokumentów zamknięcia dotyczących 
stosownego programu operacyjnego lub 
stosownych programów operacyjnych.
2. Państwo członkowskie może dokonać 
wyboru dużego projektu zgodnie z art. 114 
ust. 3 i przedłożyć powiadomienie 
zawierające wszystkie elementy określone 
w art. 92 ust. 1 lit. a) wraz z 
potwierdzeniem, że warunek ustalony w 
ust. 1 lit. d) jest spełniony. Nie jest 
wymagany przegląd jakości informacji 
dokonany przez niezależnych ekspertów.
3. Wkład finansowy dla dużych projektów 
wybranych przez państwa członkowskie 
jest uznany za zatwierdzony przez 
Komisję, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
daty powiadomienia nie wydano w drodze 
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aktu wykonawczego decyzji o odmowie 
wkładu finansowego dla dużego projektu. 
Komisja odmawia wkładu finansowego 
wyłącznie ze względu na istotne zmiany w 
informacjach, o których mowa w ust. 1 
lit. d), lub na fakt, że dany duży projekt 
nie jest zgodny z odpowiednią osią 
priorytetową stosownego programu 
operacyjnego lub stosownych programów 
operacyjnych.
4. Zastosowanie mają przepisy art. 92 
ust. 3-6.

Or. en

Poprawka 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Fundusze mogą wspierać pomoc 
techniczną do pułapu 0,35% ich odnośnych 
rocznych alokacji.

Zgodnie z zasadami odliczania ujętymi w 
art. 83 ust. 3 fundusze mogą wspierać 
pomoc techniczną do pułapu 0,35% ich 
odnośnych rocznych alokacji.

Or. en

Poprawka 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc techniczna państw członkowskich Pomoc techniczna państw członkowskich
1. Każdy z funduszy może finansować 
operacje pomocy technicznej 

1. Kwota funduszy przydzielonych na 
pomoc techniczną, jest ograniczona do 
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kwalifikowalne w ramach któregokolwiek 
z pozostałych funduszy. Kwota funduszy 
przydzielonych na pomoc techniczną, jest 
ograniczona do poziomu 4% łącznej kwoty 
środków przyznanych programom 
operacyjnym w każdej kategorii regionu w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

poziomu 4% łącznej kwoty środków 
przyznanych programom operacyjnym w 
państwie członkowskim – w stosownych 
przypadkach – w każdej kategorii regionu 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

1a. Każdy z funduszy może wspierać 
operacje pomocy technicznej 
kwalifikowalne w ramach któregokolwiek 
z pozostałych funduszy. Bez uszczerbku 
dla przepisów ust. 1 przydział ze środków 
funduszu na pomoc techniczną nie 
przekracza 10 % łącznego przydziału 
środków tego funduszu na rzecz 
programów operacyjnych w państwie 
członkowskim – w stosownych 
przypadkach – w każdej kategorii regionu 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.
1b. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 60 ust. 1 i 2 operacje pomocy 
technicznej można realizować poza 
obszarem objętym programem, lecz na 
terytorium Unii, pod warunkiem że 
operacje te przynoszą korzyści 
programowi operacyjnemu lub, w 
przypadku programu operacyjnego w
zakresie pomocy technicznej – pozostałym 
odnośnym programom.
1c. W przypadku gdy przydziały funduszy 
strukturalnych, o których mowa w ust. 1, 
są wykorzystywane do wspierania operacji 
pomocy technicznej dotyczących więcej 
niż jednej kategorii regionu, wydatki 
dotyczące operacji mogą być wdrażane w 
ramach osi priorytetowej łączącej różne 
kategorie regionów i mogą być 
przydzielane proporcjonalnie z 
uwzględnieniem przydziału w ramach 
każdej kategorii regionu jako udziału w 
całkowitym przydziale dla państwa 
członkowskiego.
1d. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1, jeżeli łączna kwota ze środków 
funduszy przydzielona danemu państwu 
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członkowskiemu w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” nie 
przekracza 1 mld EUR, kwota 
przydzielona na pomoc techniczną może 
wzrosnąć do 6% lub 50 000 000 EUR, w 
zależności od tego, która z kwot jest 
niższa.

2. Pomoc techniczna jest udzielana w 
formie osi priorytetowej jednego funduszu 
w ramach programu operacyjnego lub w 
formie konkretnego programu 
operacyjnego.

2. Pomoc techniczna jest udzielana w 
formie osi priorytetowej jednego funduszu 
w ramach programu operacyjnego lub w 
formie konkretnego programu 
operacyjnego, lub w obydwu formach.

3. Przydział ze środków funduszu na 
pomoc techniczną nie przekracza 10% 
łącznego przydziału środków tego 
funduszu na rzecz programów 
operacyjnych w państwie członkowskim w 
każdej kategorii regionu w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustępy 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” nie może być wyższa niż:

3. Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” nie może być wyższa niż:

a) 85% dla Funduszu Spójności; a) 85% dla Funduszu Spójności;

b) 85% dla słabiej rozwiniętych regionów
państw członkowskich, których średni 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2009 
wynosił poniżej 85% średniej UE-27 w 
tym samym okresie, oraz dla regionów 

b) 85% dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, dla regionów 
najbardziej oddalonych, włączając 
dodatkowe finansowanie, oraz dla państw 
członkowskich składających się z jednego 
regionu na poziomie NUTS 2, 
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najbardziej oddalonych; kwalifikujących się do systemu 
przejściowego Funduszu Spójności w dniu 
1 stycznia 2014 r.;

c) 80% dla regionów słabiej rozwiniętych 
państw członkowskich innych niż regiony 
wymienione w lit. b), kwalifikujących się 
do systemu przejściowego Funduszu 
Spójności w dniu 1 stycznia 2014 r.;

c) 80% dla regionów w okresie 
przejściowym oraz regionów 
kwalifikowanych do finansowania w 
ramach wsparcia przejściowego na mocy 
art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006;

d) 75 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, innych niż regiony 
wymienione w lit. b) i c), oraz dla 
wszystkich regionów, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił 
poniżej 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, jednak których PKB na 
mieszkańca wzrósł do powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27;

skreślona

e) 60% dla regionów w okresie 
przejściowym innych niż regiony, o 
których mowa w lit. d);

skreślona

f) 50 % dla regionów lepiej rozwiniętych 
innych niż regiony, o których mowa w 
lit. d).

f) 50 % dla regionów lepiej rozwiniętych 
innych niż regiony, o których mowa 
w lit. c).

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” nie może być 
wyższa niż 75 %.

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” nie może być 
wyższa niż 85 %.

4. Stopa współfinansowania dodatkowego 
przydziału środków zgodnie z art. 84 ust. 1 
lit. e) nie może być wyższa niż 50 %.

4. Stopa współfinansowania dodatkowego 
przydziału środków dla regionów na 
poziomie NUTS 2 spełniających kryteria 
określone w art. 2 Protokołu nr 6 do 
Traktatu o przystąpieniu Austrii, 
Finlandii i Szwecji nie będzie wyższa niż 
50 %.

Taką samą stopę współfinansowania 
stosuje się do dodatkowego przydziału 
środków na podstawie art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[rozporządzenie w sprawie europejskiej 
współpracy terytorialnej].

skreślony

Or. en
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Poprawka 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki państw członkowskich Obowiązki państw członkowskich

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
systemy zarządzania i kontroli programów 
operacyjnych były ustanawiane zgodnie z 
art. 62 i 63.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
systemy zarządzania i kontroli programów 
operacyjnych były ustanawiane zgodnie z 
art. 62 i 63.

2. Państwa członkowskie zapobiegają 
nieprawidłowościom oraz je wykrywają i 
korygują, a także odzyskują kwoty 
nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z 
tytułu zaległych płatności. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych
nieprawidłowościach Komisję i informują 
ją o przebiegu powiązanych postępowań 
administracyjnych i prawnych.

2. Państwa członkowskie zapobiegają 
nieprawidłowościom oraz je wykrywają i 
korygują, a także odzyskują kwoty 
nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z 
tytułu zaległych płatności. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
nieprawidłowościach przekraczających 
10 000 EUR tytułem wkładu z funduszy i 
regularnie informują ją o istotnych 
postępach przebiegu powiązanych 
postępowań administracyjnych i prawnych.

Państwa członkowskie nie powiadamiają 
Komisji o nieprawidłowościach w 
następujących przypadkach:
a) przypadki, gdy nieprawidłowość polega 
jedynie na niewykonaniu, w całości lub 
w części, operacji objętej 
współfinansowanym programem 
operacyjnym z powodu upadłości 
beneficjenta;
b) przypadki zgłoszone dobrowolnie przez 
beneficjenta instytucji zarządzającej lub 
instytucji certyfikującej, zanim któraś z 
nich wykryje nieprawidłowość, zarówno 
przed wpłaceniem wkładu publicznego, 
jak i po nim;
c) przypadki, które zostały wykryte i 
skorygowane przez instytucję zarządzającą 
lub instytucję certyfikującą, zanim 
włączono stosowne wydatki do zestawienia 
wydatków przedkładanego Komisji.
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We wszystkich innych przypadkach, w 
szczególności poprzedzających upadłość, 
lub w przypadkach gdy podejrzewa się 
nadużycie finansowe, wykryte 
nieprawidłowości oraz związane z nimi 
środki zapobiegawcze i korygujące zgłasza 
się Komisji.

Jeżeli kwoty nienależnie wypłacone 
beneficjentowi nie mogą być odzyskane i 
jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze 
strony państwa członkowskiego, dane 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne 
za zwrot takiej kwoty do budżetu ogólnego 
Unii.

Jeżeli kwoty nienależnie wypłacone 
beneficjentowi nie mogą być odzyskane i 
jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze 
strony państwa członkowskiego, dane 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne 
za zwrot takiej kwoty do budżetu ogólnego 
Unii. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieodzyskiwaniu nienależnie 
wypłaconej kwoty, jeżeli kwota, która ma 
zostać odzyskana od beneficjenta, nie 
przekracza – bez odsetek – 250 EUR 
tytułem wkładu z funduszy.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
ustanawiających szczegółowe zasady 
dotyczące zobowiązań państw 
członkowskich określonych w niniejszym 
ustępie.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
ustanawiających dodatkowe szczegółowe 
zasady w sprawie kryteriów określania 
przypadków nieprawidłowości 
wymagających zgłaszania i danych 
podlegających przekazaniu oraz w 
sprawie warunków i procedur 
stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, 
których nie można odzyskać, mają być 
zwracane przez państwa członkowskie.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
zgodnie z procedurą doradczą na mocy 
art. 143 ust. 2 określające częstotliwość 
zgłaszania oraz wzór stosowany na 
potrzeby zgłaszania.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 
wszystkie wymiany informacji pomiędzy 
beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi mogły być 
realizowane wyłącznie za pomocą 
systemów elektronicznej wymiany danych.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 
wszystkie wymiany informacji pomiędzy 
beneficjentami a instytucją zarządzającą, 
instytucją certyfikującą, instytucją 
audytową i instytucjami pośredniczącymi
mogły być realizowane za pomocą 
systemów elektronicznej wymiany danych.

Systemy te ułatwiają interoperacyjność 
systemów krajowych i unijnych i 
umożliwiają beneficjentom złożenie na raz 
wszystkich informacji, o których mowa w 

Systemy te ułatwiają interoperacyjność 
systemów krajowych i unijnych i 
umożliwiają beneficjentom złożenie na raz 
wszystkich informacji, o których mowa w 
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poprzednim akapicie. poprzednim akapicie.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji na 
podstawie niniejszego ustępu. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji na 
podstawie niniejszego ustępu. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Akapity pierwszy, drugi i trzeci nie mają 
zastosowania do EFMR.

Akapity pierwszy, drugi i trzeci nie mają 
zastosowania do EFMR.

Or. en

Poprawka 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustępy 8, 9 i 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 142 ustanawiające zasady
wymiany informacji, o których mowa w
ust. 2 lit. d).

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 142 ustanawiających zasady 
określające informacje dotyczące danych, 
które mają być zapisywane i 
przechowywane w formie 
skomputeryzowanej w ramach systemu 
monitorowania ustanowionego na mocy 
ust. 2 lit. d).

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające specyfikację techniczną 
systemu ustanowionego na mocy ust. 2 
lit. d). Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 143 ust. 3.

9. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 142 ustanawiające przepisy 
dotyczące zasad ścieżki audytu, o której 
mowa w ust. 4 lit. d).

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających
szczegółowe minimalne wymagania
dotyczące ścieżki audytu, o której mowa w 
ust. 4 lit. d), w zakresie utrzymywania 
zapisów księgowych oraz przechowywania 
dokumentacji uzupełniającej na poziomie 
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instytucji certyfikującej, instytucji 
zarządzającej, instytucji pośredniczących i 
beneficjentów.

10. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, wzór poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania, o 
którym mowa w ust. 4 lit. e). Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 143 ust. 2.

101. Komisja przyjmuje zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 143 ust. 2, akty wykonawcze
ustanawiające jednolite warunki 
dotyczące wzoru deklaracji zarządczej, 
o której mowa w ust. 4 lit. e) niniejszego
artykułu.
1 Uwaga: właściwe brzmienie językowe 
przepisów dotyczących aktów 
wykonawczych do przedyskutowania po 
uzyskaniu informacji. INFORMACJI od 
kogo?

Or. en

Poprawka 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje instytucji audytowej Funkcje instytucji audytowej

1. Instytucja audytowa zapewnia 
prowadzenie audytów systemów
zarządzania i kontroli, na podstawie 
stosownej próby działań oraz rocznego 
sprawozdania finansowego.

1. Instytucja audytowa zapewnia 
prowadzenie audytów prawidłowego 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli programów operacyjnych, na 
podstawie stosownej próby operacji w 
oparciu o zadeklarowane wydatki.

Zadeklarowane wydatki są poddawane 
audytowi na podstawie reprezentatywnej 
próby i zasadniczo z wykorzystaniem 
statystycznych metod doboru próby. 
Niestatystyczne metody doboru próby 
mogą być stosowane na podstawie 
fachowej oceny instytucji audytowej i w 
uzasadnionych przypadkach, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami audytu, 
oraz za każdym razem, gdy liczba operacji 
w roku obrotowym jest niewystarczająca 
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do zastosowania metod statystycznych.
W takich przypadkach wielkość próby jest 
wystarczająca do tego, aby instytucja 
audytowa sporządziła ważną opinię z 
audytu zgodnie z art. 59 ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia finansowego.
Niestatystyczna metoda doboru próby 
obejmuje minimum 5% operacji, na które 
wydatki zostały zadeklarowane Komisji w 
ciągu roku obrotowego, oraz 10% 
wydatków, które zostały zadeklarowane 
Komisji w ciągu roku obrotowego.

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, aby określić warunki, 
jakie audyty te powinny spełniać.

skreślony

2. W przypadku audytów 
przeprowadzanych przez podmiot inny niż 
instytucja audytowa, instytucja audytowa 
zapewnia takim podmiotom niezbędną 
niezależność funkcjonalną.

2. W przypadku audytów 
przeprowadzanych przez podmiot inny niż 
instytucja audytowa, instytucja audytowa 
zapewnia takim podmiotom niezbędną 
niezależność funkcjonalną.

3. Instytucja audytowa dba o to, aby 
czynności audytowe uwzględniały uznane w 
skali międzynarodowej standardy audytu.

3. Instytucja audytowa dba o to, aby 
czynności audytowe uwzględniały uznane w
skali międzynarodowej standardy audytu.

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 
audytu dla przeprowadzania audytów. 
Strategia audytu określa metodykę 
kontroli, metodę doboru próby w 
przypadku audytów operacji oraz plan 
audytów w odniesieniu do bieżącego roku 
obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 
2016 r. do 2022 r. włącznie. W przypadku 
gdy wspólny system zarządzania i kontroli 
stosuje się do więcej niż jednego programu 
operacyjnego, dla programów tych można 
przygotować jedną strategię audytu. 
Instytucja audytowa przedkłada strategię 
audytu Komisji na jej żądanie.

4. Instytucja audytowa w ciągu ośmiu
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 
audytu dla przeprowadzania audytów. 
Strategia audytu określa metodykę 
kontroli, metodę doboru próby w 
przypadku audytów operacji oraz plan 
audytów w odniesieniu do bieżącego roku 
obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 
2016 r. do 2022 r. włącznie. W przypadku 
gdy wspólny system zarządzania i kontroli 
stosuje się do więcej niż jednego programu 
operacyjnego, dla programów tych można 
przygotować jedną strategię audytu. 
Instytucja audytowa przedkłada strategię 
audytu Komisji na jej żądanie.

5. Instytucja audytowa sporządza: 5. Instytucja audytowa sporządza:

(i) opinię z audytu na temat rocznego 
sprawozdania finansowego z 

(i) opinię z audytu zgodnie z art. 59 art. 5 
lit. b) rozporządzenia finansowego;
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poprzedniego roku obrotowego, której 
zakres obejmuje kompletność, dokładność 
i prawdziwość rocznego sprawozdania 
finansowego, funkcjonowanie systemu 
zarządzania i kontroli oraz legalność i 
prawidłowość operacji leżących u ich 
podstaw;

(ii) roczne sprawozdanie z kontroli, 
przedstawiające wyniki audytów 
przeprowadzonych w poprzednim roku 
obrotowym.

(ii) sprawozdanie z kontroli, 
przedstawiające główne wyniki, w tym 
niedociągnięcia stwierdzone w systemach 
zarządzania i kontroli, audytów 
przeprowadzonych zgodnie z art. 116 
ust. 1 oraz proponowane i wdrożone 
działania naprawcze.

Sprawozdanie przewidziane w ppkt (ii) 
określa wszelkie niedociągnięcia 
stwierdzone w systemie zarządzania i 
kontroli oraz podjęte lub proponowane 
działania naprawcze.

skreślony

W przypadku gdy wspólny system 
zarządzania i kontroli stosuje się do więcej 
niż jednego programu operacyjnego, 
informacje wymagane zgodnie z ppkt (ii) 
można zebrać w jednym sprawozdaniu.

W przypadku gdy wspólny system 
zarządzania i kontroli stosuje się do więcej 
niż jednego programu operacyjnego, 
informacje wymagane zgodnie z ppkt (ii) 
można zebrać w jednym sprawozdaniu.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, wzory strategii audytu, 
opinii z audytu oraz rocznego
sprawozdania z kontroli, jak również 
metodykę doboru próby, o której mowa w 
ust. 4. Akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, wzory strategii audytu, 
opinii z audytu oraz sprawozdania 
z kontroli. Akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 143 ust. 2.

6a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 w celu określenia 
zakresu i zawartości audytów operacji i 
audytów sprawozdań finansowych oraz 
metody doboru próby, o której mowa w 
ust. 1.

7. Przepisy wykonawcze dotyczące
wykorzystania danych zgromadzonych 
podczas audytów przeprowadzonych przez 
urzędników Komisji lub upoważnionych 
przedstawicieli Komisji są przyjmowane 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
szczegółowe zasady wykorzystania danych 
zgromadzonych podczas audytów 
przeprowadzonych przez urzędników 
Komisji lub upoważnionych 
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ust. 3. przedstawicieli Komisji.

Or. en

Poprawka 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WDRAŻANIE INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH: UMOWY W 
SPRAWIE FINANSOWANIA
1. Jeżeli instrument finansowy jest 
wdrażany na mocy art. 33 ust. 4 lit. a) i b) 
niniejszego rozporządzenia, umowa w 
sprawie finansowania obejmuje zasady i 
warunki dokonywania wkładów z 
programu do instrumentu finansowego 
oraz zawiera przynajmniej następujące 
elementy:
a) strategia lub polityka inwestycyjna 
obejmująca uzgodnienia dotyczące 
wdrażania, oferowane produkty 
finansowe, danych odbiorców 
ostatecznych, a także – w stosownych 
przypadkach – planowane połączenie ze 
wsparciem w ramach dotacji;
b) biznes plan lub równoważne 
dokumenty dotyczące instrumentu 
finansowego, który ma być wdrażany, w 
tym spodziewany efekt dźwigni, o którym 
mowa w art. 32 ust. 2;
c) spodziewane wyniki, jakie dany 
instrument finansowy ma osiągnąć, by 
przyczynić się do celów szczegółowych i 
rezultatów danego priorytetu;
d) przepisy dotyczące monitorowania 
wdrażania inwestycji oraz napływu 
projektów inwestycyjnych, w tym 
sprawozdań składanych przez instrumenty 
finansowe funduszowi funduszy lub 
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instytucji zarządzającej, by zapewnić 
zgodność z art. 40;
e) wymogi w zakresie audytu, takie jak 
minimalne wymogi dotyczące 
dokumentacji przechowywanej na 
poziomie instrumentu finansowego (i w 
stosownych przypadkach na poziomie 
funduszu funduszy) oraz wymogi w 
zakresie utrzymywania oddzielnej 
dokumentacji dla różnych form wsparcia 
zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 (w stosownych 
przypadkach), w tym przepisy i wymogi 
dotyczące dostępu krajowych instytucji 
audytowych, audytorów Komisji i 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego do dokumentów, by 
zapewnić właściwą ścieżkę audytu zgodnie 
z art. 34;
f) wymogi i procedury zarządzania 
stopniowo wnoszonymi wkładami 
określone w programie zgodnie z art. 35 
oraz wymogi i procedury dotyczące 
prognozowania napływu projektów 
inwestycyjnych, w tym wymogi dotyczące 
księgowości rachunków 
powierniczych/oddzielnego systemu 
księgowości zgodnie z art. 33 ust. 8;
g) wymogi i procedury zarządzania 
odsetkami i innymi korzyściami 
generowanymi w rozumieniu art. 37, w 
tym dopuszczalne operacje/inwestycje 
skarbcowe oraz obowiązki i zobowiązania 
zaangażowanych stron;
h) przepisy dotyczące wyliczania i 
pokrywania poniesionych kosztów 
zarządzania lub opłat za zarządzanie 
związanych z instrumentem finansowym;
i) przepisy dotyczące ponownego 
wykorzystania środków związanych ze 
wsparciem z europejskich funduszy 
strategicznych i inwestycyjnych do końca 
okresu kwalifikowalności zgodnie z 
art. 38;
j) przepisy dotyczące wykorzystania 
środków związanych ze wsparciem z 
europejskich funduszy strategicznych i 
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inwestycyjnych po zakończeniu okresu 
kwalifikowalności zgodnie z art. 39 oraz 
strategia wyjścia z instrumentu 
finansowego w przypadku wkładu z 
europejskich funduszy strategicznych i 
inwestycyjnych;
k) warunki ewentualnego wycofania lub 
częściowego wycofania wkładów 
programu z programów i przesunięcia do 
instrumentów finansowych, w tym – w 
stosownych przypadkach – do funduszu 
funduszy;
l) przepisy, dzięki którym instytucje 
wdrażające instrumenty finansowe 
zarządzają nimi niezależnie i zgodnie z 
właściwymi normami zawodowymi oraz 
działają w wyłącznym interesie stron 
zapewniających wkłady do instrumentu 
finansowego;
m) przepisy dotyczące likwidacji 
instrumentu finansowego.
Ponadto gdy instrumenty finansowe są 
organizowane przez fundusz funduszy, 
umowa w sprawie finansowania między 
instytucją zarządzającą a instytucją 
wdrażającą fundusz funduszy musi także 
określać postanowienia dotyczące oceny i 
wyboru instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe, w tym procedury 
zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i 
zamówień publicznych.
2. Dokumenty dotyczące strategii, o 
których mowa w art. 33 ust. 4, 
instrumentów finansowych wdrożonych 
na mocy art. 33 ust. 4 lit. c) zawierają 
przynajmniej następujące elementy:
a) strategię lub politykę inwestycyjną 
instrumentu finansowego, ogólne zasady i 
warunki planowanych produktów 
dłużnych, dani odbiorcy i działania, które 
mają otrzymać wsparcie;
b) biznes plan lub równoważne 
dokumenty dotyczące instrumentu 
finansowego, który ma być wdrażany, w 
tym spodziewany efekt dźwigni, o którym 
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mowa w art. 32 ust. 2;
c) wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 
środków związanych ze wsparciem z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych zgodnie z art. 37, 38 i 39 
RWP;
d) monitorowanie i sprawozdawczość w 
zakresie wdrażania instrumentu 
finansowego, by zapewnić zgodność z 
art. 40;

Or. en

Poprawka 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział EFS w puli środków funduszy 
strukturalnych na lata 2014-2020, przy 
wyłączeniu celu „Europejska współpraca 
terytorialna” oraz wyłączeniu wsparcia w 
ramach instrumentu pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących, ustala się na 
poziomie równym udziałowi EFS dla 
danego państwa członkowskiego 
obowiązującego w programach w ramach 
celów Konwergencja oraz 
Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie w latach 2007-2013. Dla 
celów tego obliczenia przydział wsparcia 
na instrument pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących na państwo 
członkowskie jest obliczany 
proporcjonalnie w stosunku do przydziału 
całości środków z funduszy 
strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” na 
państwo członkowskie.
2. Do tego przydziału każdemu państwu 
członkowskiemu dodaje się dodatkowy 
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przydział w celu zapewnienia, aby część 
EFS, rozumiana jako procentowy udział 
w całości środków funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności na 
szczeblu unijnym, przy wyłączeniu 
przydziału z Funduszu Spójności 
przekazanego na instrument „Łącząc 
Europę” oraz instrumentu pomocy dla 
osób najbardziej potrzebujących, wynosiła 
23,1%.
3. Dodatkowe przydziały procentowe, 
które mają być dodane do udziału 
określonego w kroku pierwszym, są 
ustalane na podstawie poziomu 
zatrudnienia w państwach członkowskich 
(dla wieku 20–64) w roku referencyjnym, 
jakim jest 2012 r. W państwach 
członkowskich, w których poziom 
zatrudnienia wynosi 65% lub mniej, 
dodatkowy przydział wynosi 1,7%. W 
przypadkach gdy poziom zatrudnienia jest 
wyższy niż 65%, ale nie przekracza 70%, 
dodatkowy przydział wynosi 1,2%. W 
przypadkach gdy poziom zatrudnienia jest 
wyższy niż 70%, ale nie przekracza 75%, 
dodatkowy przydział wynosi 0,7%. W 
państwach członkowskich, w których 
poziom zatrudnienia wynosi ponad 75%, 
dodatkowy przydział nie jest wymagany.

Or. en

Poprawka 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXX (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik XXX
Określenie stawek zryczałtowanych dla 
przedsięwzięć generujących dochody netto

Sektor Stawki 
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zryczałto
wane

1 DROGI 30%
2 KOLEJE 20%
3 TRANSPORT 

MIEJSKI
20%

4 GOSPODAR
KA WODNA

25%

5 ODPADY 
STAŁE

20%
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