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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

CEF jest głównym instrumentem UE mającym służyć finansowaniu projektów dotyczących 
sieci bazowych, które posiadają największą wartość dodaną dla Europy poprzez uzupełnienie 
brakujących połączeń, wyeliminowanie głównych wąskich gardeł oraz wykorzystanie węzłów 
multimodalnych. CEF przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, 
zapewniając równy dostęp do rynku wewnętrznego i przyspieszając rozwój 
infrastruktury potrzebny UE. 

Co do 10 mld euro przesuniętych z Funduszu Spójności i przeznaczonych w ramach 
CEF na projekty dotyczące infrastruktury transportowej wyłącznie w państwach 
członkowskich objętych polityką spójności, te ostatnie wyraziły pewne zastrzeżenia, a 
nawet sprzeciw. Niemniej jednak środki przeznaczone dla państw objętych polityką 
spójności powinny znaleźć ukierunkowane zastosowanie, gdyż jeśli nie zostaną one 
wykorzystane, nie wrócą z powrotem do Funduszu Spójności, a tym samym zostaną 
utracone. Parlament Europejski jako współustawodawca powinien pracować nad 
wnioskiem Komisji i wnieść do tekstu niezbędne wyjaśnienia w celu zapewnienia 
poparcia wszystkich państw członkowskich, tak aby wypracować dobry wniosek 
wnoszący europejską wartość dodaną. W tym zakresie sprawozdawca uważa, że do 
tekstu należy wprowadzić następujące wyjaśnienia:

Kwota 10 mld euro z Funduszu Spójności nie powinna być uwzględniania w 
ograniczeniu transferu ustalonym na poziomie 2,5% PKB. 

Kwota 10 mld euro przesunięta z Funduszu Spójności nie powinna być brana pod uwagę przy 
osiąganiu ograniczenia górnego pułapu transferu ustalonego na poziomie 2,5% PKB, 
zaproponowanego w WRF. Zasadniczo nie ma sensu uwzględniać centralnie zarządzanego 
instrumentu takiego jak CEF w ograniczeniu dotyczącym transferu. Większość projektów 
przewidzianych do finansowania to projekty transgraniczne, a konsekwencją ograniczenia 
mogłoby być nierówne traktowanie po obu stronach projektu. Ponadto dla państw 
członkowskich objętych polityką spójności wprowadza się element nierównego traktowania 
w granicach od 21,7 mld euro do 10 mld euro, ponieważ podczas realizacji projektów 
w oparciu o zasady konkurencji nie ma możliwości przestrzegania takiego pułapu, podobnie 
jak całkowicie ustalonych kopert krajowych.

Większy nacisk na projekty transgraniczne w regionach przygranicznych 

W wielu obszarach przygranicznych obecna infrastruktura w dalszym ciągu świadczy 
o zawężonych krajowych zasadach (polegających na tym, że obszary te, choć niezbędne do 
uzyskania korzyści z procesu integracji europejskiej i funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
nie są priorytetem wyborczym dla państw członkowskich, które wolą angażować się w 
inwestycje infrastrukturalne w centralnej części kraju) i poszczególne regiony odczuwają 
negatywne skutki ich peryferyjnej lokalizacji. Większość projektów priorytetowych to 
rzeczywiście transgraniczne projekty infrastrukturalne, ale często się zdarza, że realizację 
projektów w odcinkach transgranicznych finalizuje się na samym końcu albo wcale się jej nie 
kończy. 26 z 30 projektów priorytetowych TEN-T do tej pory dotyczyły regionów 
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przygranicznych lub miały wymiar transgraniczny, ale we wszystkich z tych projektów 
inwestycje w regionie przygranicznym były ukończone jako ostatnie. 

Tworzenie silnych synergii między CEF a Funduszem Spójności. 

Synergie w ramach transgranicznych projektów infrastrukturalnych powinno się tworzyć 
również z programami współpracy terytorialnej finansowanymi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Transgraniczne projekty 
infrastrukturalne także w bogatszych regionach powinny być wyraźnie kwalifikowalne 
w ramach EFRR oraz programów na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

CEF powinno w niektórych przypadkach wspierać kompleksową sieć. 

Ponadto CEF powinien obejmować projekty infrastrukturalne dotyczące kompleksowej sieci 
z ograniczeniem wynoszącym 5%, zwłaszcza w odniesieniu do projektów w regionach 
transgranicznych.

„Głębszy” instrument łączący w celu wzmocnienia inwestycji w kluczową 
infrastrukturę.

Państwa o trudnej sytuacji finansowej są najbardziej zależne od inwestycji w infrastrukturę, 
ponieważ tego rodzaju przedsięwzięcia mają stymulujący wpływ na wzrost gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia. W związku z powyższym państwa członkowskie znajdujące się 
w trudnej sytuacji finansowej powinny na własny wniosek mieć możliwość skorzystania 
ze środków pochodzących ze skorygowanych lub odzyskanych przepływów pieniężnych 
w ramach CEF lub w granicach ich krajowych kopert na projekty infrastrukturalne. 
Zarządzaniem odpowiednimi kwotami w sposób scentralizowany powinna się zajmować 
Komisja w ramach programu na rzecz konkurencyjności i wzrostu. Taki system powinien 
sprzyjać inwestycjom w krajowe i międzynarodowe projekty infrastrukturalne i tym samym 
przyczyniać się do tworzenia europejskiej wartości dodanej.

I kwestia ostatnia, choć nie mniej ważna: warto podkreślić, że w całej UE wizja długiego 
korytarza przekraczającego granice krajowe jest niezbędna do identyfikacji barier 
(infrastrukturalnych, technicznych i administracyjnych) dla płynnego, interoperacyjnego 
i intermodalnego transportu oraz ich usunięcia. Bariery te są nie tylko bardzo szkodliwe dla 
europejskiej konkurencyjności, ponieważ powodują wzrost kosztów i zagrażają 
niezawodności łańcucha logistycznego, lecz także przyczyniają się do asymetrii w bardziej 
peryferyjnie położonych państwach, a w związku z tym do pogorszenia spójności terytorialnej 
UE.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki jako do 
komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Tworzy się ścisłe synergie między 
instrumentami finansowania CEF i 
EFRR w celu finansowania 
infrastruktury w regionach 
transgranicznych w ramach 
kompleksowej sieci.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „kompleksowa sieć” oznacza 
ogólnoeuropejską sieć transportową, 
zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T] zapewniającą dostępność do 
rynku wewnętrznego i łączność wszystkich 
regionów w Unii, w tym regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych, 
wzmacniając tym samym spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 
pomiędzy nimi. 

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) uzupełnia brakujące połączenia i 
usuwa wąskie gardła, w szczególności na 
odcinkach transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Regiony przygraniczne odczuwają negatywne skutki ich peryferyjnej lokalizacji, a tym samym 
są szczególnie zależne od połączeń z siecią transportową UE. Należy wspierać projekty 
infrastrukturalne służące uzupełnianiu brakujących połączeń i usuwaniu wąskich gardeł 
w regionach przygranicznych, które łączą je z siecią bazową, co zapewnia lepszy dostęp do 
rynku wewnętrznego.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń zarówno w 
infrastrukturze transportowej, jak również 
w punktach łączących je na przejściach 
granicznych – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie liczby nowych i 
zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF oraz zastosowania kwot 
i wyższych stawek współfinansowania, o 
których mowa w art. 10 rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Regiony przygraniczne odczuwają negatywne skutki ich peryferyjnej lokalizacji, a tym samym 
są szczególnie zależne od połączeń z siecią transportową UE. Wyższe stawki 
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współfinansowania i kwoty powinny zachęcać państwa członkowskie do inwestowania 
w projekty infrastrukturalne w regionach transgranicznych, zapewniające dostęp do rynku 
wewnętrznego i przyczyniające się do większej spójności między regionami UE. 

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kwota 10 mld euro przesunięta z Funduszu Spójności jest przeznaczona na projekty 
infrastrukturalne wyłącznie w państwach członkowskich objętych polityką spójności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa instrumentu „Łącząc 
Europę” może obejmować wydatki 
dotyczące czynności związanych z fazą 
przygotowawczą, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i oceną, które są 
wymagane do zarządzania programem i 
realizacji jego celów, w szczególności 
analizy, spotkania ekspertów, w zakresie, 
w jakim dotyczą ogólnych celów 
niniejszego rozporządzenia, koszty 
związane z sieciami IT służącymi 
przetwarzaniu i wymianie informacji, a 
także wszelkie koszty obsługi technicznej i 
administracyjnej poniesione przez Komisję 

Koperta finansowa instrumentu „Łącząc 
Europę” może obejmować wydatki 
dotyczące czynności związanych z fazą 
przygotowawczą, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem, oceną i koszty 
administracyjne, które są wymagane do 
zarządzania programem i realizacji jego 
celów, w szczególności analizy, spotkania 
ekspertów, w zakresie, w jakim dotyczą 
ogólnych celów niniejszego 
rozporządzenia, koszty związane z sieciami 
IT służącymi przetwarzaniu i wymianie 
informacji, a także wszelkie koszty obsługi 
technicznej i administracyjnej poniesione 
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w związku z zarządzaniem programem. przez Komisję w związku z zarządzaniem 
programem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w większym stopniu wspierać budowanie zdolności administracyjnych, tak aby 
skutecznie wdrażać programy na szczeblu krajowym i regionalnym. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać elastyczności i przesuwania środków finansowych między sektorami CEF. 
Środki przeznaczone na infrastrukturę transportową, w szczególności kwota 10 mld euro 
z Funduszu Spójności, powinny wspierać wyłącznie infrastrukturę transportową.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
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[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł i gdy 
działania te przyczyniają się także do 
rozwoju sieci bazowej, do pułapu 
w wysokości 5% koperty finansowej na 
transport, zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką złożoną w związku z art. 2 ust. 10a (nowy). 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) działania wspierające nowe 
technologie i innowacje we wszystkich 
rodzajach transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo swej wydajności pod względem zużycia energii i emisji dwutlenku węgla bardziej 
ekologiczny transport również wymaga ciągłego podnoszenia efektywności środowiskowej 
floty, tak aby w pełni przyczynić się do inteligentnego i zrównoważonego transportu, a także 
ułatwić przejście na nowe standardy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Pomoc techniczną i administracyjną 
uznaje się za koszty kwalifikowalne.
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Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie wsparcia podczas przygotowania i realizacji projektów, zwłaszcza 
państwom członkowskim, które nie są wystarczająco gotowe i nie mają zdolności 
administracyjnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jest jedynym w swoim rodzaju narzędziem 
na szczeblu UE, dzięki któremu możliwe jest opracowywanie i rozwijanie lokalnych strategii, 
reprezentowanie instytucji zarządzającej w kompleksowych programach łączących różne 
źródła finansowania oraz wdrażanie projektów bądź programów. EUWT pozwala ograniczać 
koszty i trudności administracyjne, zapewniając większą wartość dodaną w sytuacjach 
o charakterze transgranicznym.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w odniesieniu do dotacji na roboty: (b) w odniesieniu do dotacji na roboty:

i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20 % kosztów 

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

stawki finansowania są podniesione do 30 
% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania jest 
podniesiona do 40 % dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi; 
30 % środków w ramach CEF przeznacza 
się na programy dotyczące przejść 
granicznych. Dopiero po rozstrzygnięciu 
zaproszeń do składania wniosków o 
wymiarze transgranicznym państwa 
członkowskie otrzymują finansowanie na 
inne projekty;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Często zdarza się, że projekty transgraniczne w regionach przygranicznych są finalizowane 
na samym końcu, a w wielu przypadkach wcale nie dochodzi do ich ukończenia. 
Przeznaczenie 30% środków ma dodatkowo zmotywować państwa członkowskie i regiony do 
skupienia się na tych najtrudniejszych projektach i ułatwić ich realizację.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 

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

projektom dotyczącym odcinków 
transgranicznych i odpowiadającym 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności

Or. en

Uzasadnienie

Identyczne jak dla popr. 12.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Kwoty 10 000 000 000 euro 
przesuniętej z Funduszu Spójności nie 
powinno się brać pod uwagę przy 
ograniczaniu górnego pułapu transferu 
ustalonego na poziomie 2,5% PKB.

Or. en

Uzasadnienie

Większość projektów przewidzianych do finansowania to projekty transgraniczne, 
a konsekwencją ograniczenia mogłoby być nierówne traktowanie po obu stronach projektu. 
Ponadto dla państw członkowskich objętych polityką spójności wprowadza się element 
nierównego traktowania w granicach od 21,7 mld euro do 10 mld euro, ponieważ podczas 
realizacji projektów w oparciu o zasady konkurencji nie ma możliwości przestrzegania 
takiego pułapu, podobnie jak całkowicie ustalonych kopert krajowych.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W przypadku gdy stopień 
przygotowania projektów jest 
wystarczający, jak również są one 
odpowiedniej jakości i tworzą wartość 
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dodaną dla UE zgodnie z celami i 
kryteriami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, Komisja wybierze w 
największym możliwym stopniu te 
projekty, które przestrzegają krajowych 
przydziałów w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, iż kwotę 10 mld euro przesuwa się z Funduszu Spójności (fundusz 
zarządzany wspólnie) na instrument „Łącząc Europę” (instrument zarządzany w sposób 
scentralizowany), ale przeznacza się ją wyłącznie na państwa członkowskie objęte polityką 
spójności, ważne, aby wyjaśnić procedurę wyboru projektów stosowaną w tym przypadku 
oraz sposób, w jaki możliwe będzie uwzględnienie w tym procesie krajowych przydziałów 
w jak największym stopniu.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Aby zapewnić najwyższą możliwą 
absorpcję tych przeniesionych środków we 
wszystkich państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, szczególną uwagę należy 
zwrócić na działania wspierające program 
w ramach niniejszego rozporządzenia, 
których celem jest wzmocnienie zdolności 
instytucjonalnej oraz skuteczności 
administracji publicznej, a także usług 
publicznych związanych z rozwojem i 
realizacją projektów przyczyniających się 
do osiągania celów CEF.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, iż kwotę 10 mld euro przesuwa się z Funduszu Spójności (fundusz 
zarządzany wspólnie) na instrument „Łącząc Europę” (instrument zarządzany w sposób 
scentralizowany), ale przeznacza się ją wyłącznie na państwa członkowskie objęte polityką 
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spójności, ważne, aby wyjaśnić procedurę wyboru projektów stosowaną w tym przypadku 
oraz sposób, w jaki możliwe będzie uwzględnienie w tym procesie krajowych przydziałów 
w jak największym stopniu.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Aby wesprzeć państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności, które mogą doświadczać 
trudności w opracowaniu właściwe 
przygotowanych projektów o odpowiedniej 
jakości oraz przynoszących wartość 
dodaną dla UE, organizowane będą 
dodatkowe zaproszenia do składania 
wniosków zgodnie z artykułem 11 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, iż kwotę 10 mld euro przesuwa się z Funduszu Spójności (fundusz 
zarządzany wspólnie) na instrument „Łącząc Europę” (instrument zarządzany w sposób 
scentralizowany), ale przeznacza się ją wyłącznie na państwa członkowskie objęte polityką 
spójności, ważne, aby wyjaśnić procedurę wyboru projektów stosowaną w tym przypadku 
oraz sposób, w jaki możliwe będzie uwzględnienie w tym procesie krajowych przydziałów 
w jak największym stopniu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
1. Państwa członkowskie znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji finansowej, do 
których mają zastosowanie przepisy art. 
22 i 100 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX (rozporządzenia 
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ustanawiającego wspólne przepisy), 
oprócz zwiększonej do 10% stawki 
współfinansowania mogą również, na 
własny wniosek, skorzystać w ramach 
CEF1 z:
(i) środków pochodzących z odzyskanych 
przepływów pieniężnych w ramach CEF 
na projekty infrastrukturalne;
(ii) środków pochodzących ze 
skorygowanych lub odzyskanych 
przepływów pieniężnych w granicach ich 
krajowych kopert na projekty 
infrastrukturalne;
(iii) zarządzaniem odpowiednimi kwotami 
w sposób scentralizowany powinna się 
zajmować Komisja w ramach programu 
na rzecz konkurencyjności i wzrostu. Taki 
system sprzyja inwestycjom w krajowe i 
międzynarodowe projekty 
infrastrukturalne, a tym samym 
przyczynia się do tworzenia europejskiej 
wartości dodanej.
_________________
1 Idem 3, art. 11 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa o trudnej sytuacji finansowej są szczególnie zależne od infrastruktury, ponieważ 
stymuluje ona wzrost zatrudnienia i rozwój. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem jednej z decyzji 
przewidzianych w ust. 1, 2 i 3 Komisja 
analizuje daną sprawę i informuje 
zainteresowanych beneficjentów, aby 
umożliwić im przedstawienie uwag w
określonym terminie.

4. Przed podjęciem jednej z decyzji 
przewidzianych w ust. 1, 2 i 3 Komisja 
analizuje daną sprawę i informuje 
zainteresowanych beneficjentów, aby 
umożliwić im przedstawienie uwag w
ciągu minimum trzech miesięcy.
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Or. en

Uzasadnienie

Minimalny okres 3 miesięcy powinien zapewnić władzom krajowym i lokalnym wystarczającą 
ilość czasu na przygotowanie dogłębnej analizy i przedstawienie użytecznych uwag 
w odniesieniu do danego projektu, zanim KE podejmie działania.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Instrumenty finansowe odnoszą się do 
jednego lub kilku konkretnych celów 
polityki Unii, działają w sposób 
niedyskryminacyjny, muszą mieć wyraźnie 
określoną datę obowiązywania, być 
zgodne z zasadami należytego zarządzania 
finansami i mieć charakter uzupełniający 
względem tradycyjnych instrumentów, 
takich jak dotacje.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie instrumentów finansowych powinno być odpowiednio uregulowane. Należy 
zapewnić wystarczające gwarancje, tak aby zminimalizować ryzyko dotyczące środków 
publicznych i wzmocnić efekt dźwigni. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 20, powierza się Komisji na
okres 3 lat od dnia ….*. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przestrzegania przekazania uprawnień nie 
później niż 9 miesięcy przed końcem 
wspomnianego okresu trzech lat. 
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Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż 3 miesiące 
przed końcem każdego okresu.
_________________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane nie powinny przesądzać o uprawnieniach ustawodawców, a zatem należy 
uwzględnić przepisy pozwalające regularnie monitorować kompetencje wykonawcze Komisji. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 20 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy
od powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ani Parlament 
Europejski ani Rada nie zgłoszą wobec 
niego sprzeciwu, lub pod warunkiem, że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 20 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem że w okresie 3 miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie zgłoszą wobec 
niego sprzeciwu, lub pod warunkiem że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o 3 miesiące.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w połowie 2018 r.
Komisja sporządza sprawozdanie z oceny 
na temat realizacji celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej, 
pod kątem decyzji o przedłużeniu, 
modyfikacji lub zawieszeniu środków. W 
ocenie uwzględnia się ponadto kwestie 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszego znaczenia wszystkich 
celów, a także wkładu środków w 
realizację unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Uwzględnia się także wyniki oceny 
długoterminowych skutków poprzednich 
środków.

1. Nie później niż w połowie 2016 r.
Komisja sporządza sprawozdanie z oceny 
na temat realizacji celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej, 
pod kątem decyzji o przedłużeniu, 
modyfikacji lub zawieszeniu środków. W 
ocenie uwzględnia się ponadto kwestie 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszego znaczenia wszystkich 
celów, a także wkładu środków w 
realizację unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym wpływu na spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Uwzględnia się 
także wyniki oceny długoterminowych 
skutków poprzednich środków.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – tabela 2 – wiersz 4 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kanały zachodnioniemieckie,
Mittellandkanal, Hanower – Magdeburg –
Berlin

Westdeutsche Kanäle – Enschede –
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Hanower – Magdeburg – Berlin

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie tego brakującego połączenia stworzy multimodalną, ekologiczną oś wschód-zachód 
z Amsterdamu do Berlina, która łączy kilka rodzajów transportu i jest przyjazna dla 
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środowiska poprzez skierowanie ruchu z autostrad i torów kolejowych. Statek towarowy 
zaoszczędziłby 30 godzin w drodze z Rotterdamu do Berlina.


