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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0612/2),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0325/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2012 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Fundusz Spójności powinien 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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wspierać projekty infrastruktury 
transportowej przewidziane 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]/2012 
ustanawiającym instrument „Łącząc 
Europę”1 kwotą ogólną w wysokości XX 
EUR, którą należy przeznaczyć wyłącznie 
dla państw członkowskich kwalifikujących 
się do finansowania z Funduszu 
Spójności, z mającymi zastosowanie do 
tego funduszu poziomami 
współfinansowania. Proces wyboru 
projektów powinien przebiegać zgodnie 
z celami i kryteriami określonymi w art. 
[11] rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”]; jednakże do dnia 
31 grudnia 2016 r. wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się z zachowaniem krajowych 
przydziałów przeniesionych z Funduszu 
Spójności do instrumentu „Łącząc 
Europę”.
_____________
1 Dz.U. L ...

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy doprecyzować kwestię przeniesienia funduszy 
z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”, ponieważ wpływa ono na przydziały 
krajowe z Funduszu Spójności. Konieczny byłby trzyletni okres, w którym gwarantowane 
byłyby krajowe przydziały, co pozwoliłoby wszystkim państwom członkowskim na 
przygotowanie rezerwy projektów (ang. project pipeline) realizowanych za pomocą 
dostępnych instrumentów pomocowych Komisji. Po tym okresie miałyby zastosowanie 
normalne zasady przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Art. 192 ust. 5 Traktatu przewiduje 
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odstępstwo od ogólnej zasady zawartej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu. Należy zatem 
w możliwie największym zakresie 
dopilnować zapobiegania szkodom 
i obciążania kosztami sprawców 
zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz Spójności należy przeznaczyć w całości na realizację jego głównych celów. 
W pierwszej kolejności należy zatem zapobiegać szkodom poprzez dokładne egzekwowanie 
wszelkich obowiązujących przepisów. Gdy nie można zapobiec szkodom, powinna 
obowiązywać zasada „zanieczyszczający płaci”, a wykorzystanie Funduszu Spójności, choć 
przewidziane w Traktacie, powinno stanowić jedynie ostateczny środek.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia Europejska i większość państw 
członkowskich są stronami konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
natomiast pozostałe państwa członkowskie 
są w trakcie jej ratyfikacji. W procesie 
realizacji odpowiednich projektów istotne 
znaczenie ma uwzględnienie w ich 
specyfikacji kwestii dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z art. 9 tej 
konwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Po ratyfikacji przez Unię Europejską konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
projekty, które otrzymują wsparcie finansowe z UE, powinny nawet w większym stopniu niż 
dotychczas gwarantować dostęp dla osób niepełnosprawnych.



PE486.124v01-00 8/16 PR\897482PL.doc

PL

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące rodzajów działań, które 
mogą być wspierane przez Fundusz 
Spójności w ramach celów tematycznych 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]. Jednocześnie należy 
określić i uściślić wydatki nieobjęte 
zakresem Funduszu Spójności, włączając 
w to – odnośnie do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych – emisje w urządzeniach 
objętych dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE.

(5) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące rodzajów działań, które 
mogą być wspierane przez Fundusz 
Spójności w ramach celów tematycznych 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]. Jednocześnie należy 
określić i uściślić wydatki nieobjęte 
zakresem Funduszu Spójności, włączając 
w to – odnośnie do inwestycji celem 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych – działalność objętą 
załącznikiem I dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Kogeneracja o wysokiej wydajności oraz lokalne ogrzewanie i chłodzenie mogą stanowić 
istotne narzędzie poprawy wydajności w realizacji celów strategii „Europa 2020” 
i ograniczenia wydatków na energię ponoszonych przez obywateli. Wyłączenie wsparcia 
przewidziane we wniosku powinno dotyczyć jedynie spalania w takich urządzeniach, a tym 
samym źródła emisji gazów cieplarnianych, pozostawiając możliwość wsparcia z Funduszu 
Spójności pozostałych elementów i sieci dystrybucji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) projekty infrastruktury transportowej 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]/2012 
[ustanawiającym instrument „Łącząc 
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Europę”] na kwotę ogólną w wysokości 
XX EUR, zgodnie z kryteriami 
określonymi w tymże rozporządzeniu. Do 
dnia 31 grudnia 2016 r. wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się z zachowaniem krajowych 
przydziałów z Funduszu Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych
w urządzeniach objętych dyrektywą
2003/87/WE;

(b) inwestycji ukierunkowanych na 
osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem działań
objętych załącznikiem 1 do dyrektywy
2003/87/WE. Niniejsze wyłączenie nie 
obejmuje działań podejmowanych jako 
projekty pilotażowe lub wykorzystujących 
wyłącznie odnawialne źródła energii;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 4.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) budynków mieszkalnych. (c) budynków mieszkalnych, z wyjątkiem 
przypadków, w których dotyczy to 
propagowania efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł 
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energii.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w sektorze mieszkaniowym to najbardziej opłacalny sposób osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”, zwłaszcza w odniesieniu do efektywności energetycznej. Będzie to również 
stanowić ogromną pomoc w ograniczeniu wydatków gospodarstw domowych na energię.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie efektywności energetycznej 
i korzystania z energii odnawialnej
w infrastrukturze publicznej;

(iii) wspieranie efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w infrastrukturze publicznej
i w sektorze mieszkaniowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 7.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – punkt va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) wspieranie wysokowydajnej sieci 
dystrybucji kogeneracji oraz lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 4.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę;

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę i sieć Natura 2000;

Or. en

Uzasadnienie

Sieć Natura 2000 jest priorytetowym narzędziem ochrony i odtwarzania różnorodności 
biologicznej określonym w priorytecie inwestycyjnym. Programy odtwarzania obszarów 
Natura 2000 na dużą skalę oferują ogromny potencjał przy wsparciu z Funduszu Spójności.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – punkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego włącznie z regeneracją terenów 
poprzemysłowych i obniżenie
zanieczyszczenia powietrza;

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego i wiejskiego włącznie 
z regeneracją terenów poprzemysłowych 
i obniżeniem zanieczyszczenia powietrza;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać obszarów wiejskich ze wsparcia z Funduszu Spójności.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwój przyjaznych środowisku 
i niskoemisyjnych systemów transportu 
włącznie z promowaniem zrównoważonej 

(ii) rozwój przyjaznych środowisku 
i niskoemisyjnych systemów transportu 
włącznie z promowaniem zrównoważonej
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mobilności miejskiej; i dostępnej mobilności publicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) rozwój kompleksowych 
i interoperatywnych systemów transportu 
kolejowego wysokiej jakości;

(iii) rozwój kompleksowych, dostępnych
i interoperatywnych systemów transportu 
kolejowego wysokiej jakości;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 3.
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący Funduszu Spójności 

W kontekście proponowanego przez Komisję pakietu ustawodawczego w zakresie polityki 
spójności Fundusz Spójności stanowi część nowych „funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych”, w skład których wejdą: fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, 
a także Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki. Wszystkie te fundusze będą podlegać wspólnym przepisom 
w szeregu dziedzin programowania i zarządzania finansowego. Ponadto, analogicznie do 
bieżącego okresu programowania, Fundusz Spójności, EFRR i EFS będą funkcjonować 
zgodnie z nowym zestawem wspólnych szczegółowych zasad dotyczących programowania, 
zarządzania i monitorowania.

Choć Komisja proponuje nowe ramy funduszy, zakres i cele właściwe dla Funduszu 
Spójności nie ulegną diametralnym zmianom w porównaniu do bieżącego okresu 
programowania1.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia określającego wspólne przepisy dla wszystkich 
funduszy, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie ogólne (rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów – RWP), Komisja proponuje inną strukturę zadań i celów funduszy, 
podporządkowując wszystkie fundusze celowi inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia, aby 
przyczynić się do unijnej strategii na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Wkładem Funduszu Spójności do tego celu i zadania będzie 
wsparcie państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na jednego 
mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB na mieszkańca UE-27. Zakres działania 
Funduszu Spójności będzie jednak nadal ukierunkowany na dostarczanie wsparcia 
finansowego projektom w dziedzinie środowiska i sieciom transeuropejskim w obszarze 
infrastruktury transportowej, przy zapewnieniu odpowiedniej równowagi i zgodnie 
z potrzebami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi właściwymi dla poszczególnych państw 
członkowskich (art. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności).

Niemniej jednak zakres wsparcia zostaje nieznacznie zmieniony, jako że w art. 2 ust. 2 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności modyfikuje się 
przypadki wyłączenia ze wsparcia poprzez dodanie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w urządzeniach objętych dyrektywą 2003/87/WE. Odniesienia do odsetek od zadłużenia, 
zakupu gruntów na kwotę przekraczającą 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla 
danej operacji oraz podatku od wartości dodanej, zawarte obecnie w art. 3 lit. a), b) i e) 
rozporządzenia ogólnego, są teraz umieszczone w art. 59 ust. 3 RWP, stanowiącym wspólny 
przepis mający zastosowanie do wszystkich funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

                                               
1 Warto zauważyć, że we wniosku Komisji określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 na 
Fundusz Spójności przeznaczono kwotę 68,7 mld EUR, z czego 10 mld EUR wyodrębniono na instrument 
„Łącząc Europę”.
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Jeden z nowych – w porównaniu z obecnym rozporządzeniem – elementów znajduje się 
w art. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności, w którym
zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej zawartą w art. 16 RWP określa się, że wsparcie 
z Funduszu Spójności jest podporządkowane wykazowi priorytetów inwestycyjnych 
w zakresie określonym powyżej i w związku z celami tematycznymi określonymi w art. 9 
RWP, obejmujących w szczególności:

(a) wpieranie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach;
(b) promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;
(c) ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów;
(d) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych oraz
(e) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Każdy z tych celów jest następnie podzielony na szczegółowy podzestaw priorytetów 
inwestycyjnych wyszczególnionych bezpośrednio po każdym celu.

Obecnie istnieje wyraźny przepis określający wsparcie na rzecz poprawy potencjału 
instytucjonalnego, którą uważa się za szczególną potrzebę w dziedzinie polityki spójności ze 
względu na skalę i znaczenie projektów wymagających wsparcia1.

Podobnie jak w przypadku obecnego systemu przejściowego, określonego w art. 8 ust. 3 
rozporządzenia ogólnego, RWP stanowi, że państwa członkowskie, które kwalifikują się do 
finansowania z Funduszu Spójności w 2013 r., lecz których nominalny DNB na jednego 
mieszkańca przekracza 90 % średniego DNB na mieszkańca UE-27, otrzymują wsparcie 
z Funduszu Spójności przejściowo i na szczególnych zasadach.

Do RWP zostały obecnie włączone (tytuł II, rozdziały III i IV) przepisy dotyczące 
uwarunkowań zawarte w art. 4 rozporządzenia ogólnego.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności zawiera inne nowe 
elementy w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem. W kontekście realizacji 
bardziej ukierunkowanego na wyniki procesu mającego zapewnić, że programy są 
zorientowane na wyniki, a także skutecznego wdrażania funduszy, Komisja wprowadza, 
podobnie jak w przypadku EFRR, wspólne wskaźniki dla Funduszu Spójności (art. 4 
i załącznik do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności) 
umożliwiające ocenę postępów realizacji programu w kierunku osiągania celów (art. 24 ust. 3 
RWP).

Propozycje poprawek 

Zakres Funduszu Spójności (art. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu 
Spójności) należy rozszerzyć na wsparcie dla efektywności energetycznej i korzystania 

                                               
1 Ponadto art. 14 lit. e) pkt i) RWP stanowi, że w umowie partnerskiej określa się rozwiązania zapewniające
efektywne wdrażanie funduszy objętych zakresem wspólnych ram strukturalnych, w tym ocenę potrzeby 
wzmocnienia potencjału administracyjnego władz i, w stosownych przypadkach, beneficjentów.
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z odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym, jak już przewidziano dla 
infrastruktur publicznych.

Główną przyczyną jest fakt, że według najnowszych dostępnych danych, w tym danych 
Komisji Europejskiej, przy obecnych kwotach UE byłaby w stanie osiągnąć zaledwie mniej 
niż połowę założonego celu wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Wsparcie 
z Funduszu Spójności dla takich inwestycji stanowiłoby najbardziej opłacalny sposób 
realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Ponadto byłoby to wielce korzystne dla środowiska, dla bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanych MŚP, a przez to dla tworzenia nowych miejsc pracy, oraz – co nie mniej 
istotne – dla obywateli w aspekcie wydatków na energię. Jednocześnie oszczędność energii 
i zwiększenie korzystania ze źródeł odnawialnych przyczyniłoby się do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego zainteresowanych państw członkowskich.

Takie działanie przyniosłoby szczególną korzyść regionom, które z uwagi na różne kryteria 
kwalifikowalności EFRR i Funduszu Spójności mogłyby uzyskać dodatkowe finansowanie na 
wyżej wymieniony cel. 

We wniosku Komisji wyłącza się też z finansowania „redukcję emisji gazów cieplarnianych 
w urządzeniach objętych dyrektywą 2003/87/WE”. Takie ogólne wykluczenie z finansowania 
urządzeń objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji oznacza, że żadnego 
wsparcia z UE nie będą mogły otrzymywać miejskie ciepłownie i urządzenia chłodzące oraz 
elektrownie kogeneracyjne.

Takie urządzenia kwalifikują się obecnie do finansowania z Funduszu Spójności (oraz EFRR) 
z uwagi na bardzo pozytywny wpływ na środowisko w aspekcie efektywności energetycznej, 
korzystania z odnawialnych źródeł energii, a przez to – pod względem redukcji emisji 
i bezpieczeństwa energetycznego. Urządzenia te mają ciągle duże możliwości rozwoju i mogą 
wywierać silny pozytywny wpływ pod względem celów energetycznych i klimatycznych UE. 

Z uwagi na znaczenie ciepłowni miejskich i elektrowni kogeneracyjnych w państwach 
członkowskich korzystających z Funduszu Spójności oraz ze względu na cel instytucjonalny 
Funduszu, którym jest wspieranie inwestycji związanych ze środowiskiem i przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, wyżej wymienione wykluczenie ze wsparcia powinno dotyczyć 
jedynie spalania w takich urządzeniach, które jest zarazem źródłem emisji gazów 
cieplarnianych, pozostawiając możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu przez pozostałe 
elementy tych urządzeń i przez sieć dystrybucji.

Żadne ograniczenia dotyczące wsparcia nie obowiązywałyby miejskich ciepłowni i urządzeń 
chłodzących oraz elektrowni kogeneracyjnych o mocy poniżej 20 MW, jak również instalacji 
powstałych w ramach projektów pilotażowych lub korzystających wyłącznie z odnawialnych 
źródeł energii.

W rozporządzeniu w sprawie Funduszu Spójności należy doprecyzować i wyjaśnić 
propozycję Komisji, aby przenieść kwotę 10 mld EUR z Funduszu Spójności do instrumentu 
„Łącząc Europę” na wsparcie projektów infrastruktury transportowej.
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Co do kwoty przeniesienia, z uwagi na trwające negocjacje nad nowymi wieloletnimi ramami 
finansowymi jest zbyt wcześnie, aby określić dokładną sumę, którą należy przenieść do 
instrumentu. Przeniesienie w kwocie proponowanej przez Komisję może nastąpić tylko 
wówczas, gdy środki przeznaczone na politykę spójności w nowych wieloletnich ramach 
finansowych będą wystarczające.

Środki pieniężne przeniesione z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” 
musiałyby być wykorzystane na finansowanie projektów w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do Funduszu Spójności, z zastosowaniem jego zwyczajowego poziomu 
współfinansowania. Proces wyboru projektów przebiegałby w oparciu o cele i kryteria 
określone w RWP i rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. Jednakże do 
dnia 31 grudnia 2016 r. proces wyboru odbywałby się z zachowaniem krajowych przydziałów 
z Funduszu Spójności.

W ten sposób zapewniono by równowagę między – z jednej strony – ideą zdrowej 
konkurencji między państwami członkowskimi w przedkładaniu odpowiedniej liczby dobrych 
jakościowo projektów , a z drugiej strony – koniecznością dopilnowania, by wszystkie 
państwa członkowskie mogły otrzymać wszelką pomoc potrzebną do przygotowania rezerwy 
projektów (ang. project pipeline).

Wielkim usprawnieniem i krokiem naprzód jest koncepcja wprowadzenia wsparcia 
z Funduszu Spójności na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i efektywności 
administracji publicznej i służb publicznych w odniesieniu do wdrażania Funduszu Spójności. 
Trzeba jednak zauważyć, że ten aspekt należy rozpatrywać i traktować w szerokim ujęciu, 
zwłaszcza poprzez umowę partnerską, która w razie konieczności powinna określać kroki 
i reformy, jakie musi podjąć państwo członkowskie.

Po ratyfikacji przez Unię Europejską konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
należy dopilnować, aby wszystkie projekty finansowane ze środków UE przestrzegały 
kryterium dostępności. Zasadę tę należy zatem umieścić we wszystkich odnośnych przepisach 
unijnych, w tym w nowym rozporządzeniu w sprawie Funduszu Spójności, z myślą 
o poszanowaniu praw osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do zasady zawartej w art. 192 ust. 5 TFUE, zgodnie z którą można 
wykorzystać Fundusz Spójności w przypadkach, gdy zasada „zanieczyszczający płaci” nie 
może być zastosowana z powodu nieproporcjonalnych kosztów dla władz publicznych 
państwa członkowskiego, powinno to stanowić wyłącznie ostateczny środek, tak aby Fundusz 
Spójności mógł całkowicie skupić się na swoich pierwotnych celach. Sprawą pierwszorzędnej 
wagi jest zatem zapobieganie szkodom – poprzez dokładne wdrażanie dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko i dyrektywy w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – oraz dążenie do możliwie największej skuteczności przy ich 
przeglądzie.


