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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 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0615),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0335/2011),

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

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 grudnia 2011 r. 1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia [...],

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 
Rybołówstwa, Komisji Kultury i Edukacji, jak również Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7-0335/2011),

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;

                                               
1 Dz.U. C 47 z 17.2.2011, s. 1. 
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0/ dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek w sprawie ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych
oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1083/2006

Wniosek ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1083/2006

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz
podmiotów reprezentujących
społeczeństwo obywatelskie, w tym
partnerów działających na rzecz ochrony 

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo do dnia ..., 
zawierając porozumienie w sprawie 
partnerstwa z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi. Państwa 
członkowskie powinny również 
współpracować – z poszanowaniem 
swoich ram instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych – z partnerami 
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środowiska, organizacji pozarządowych i 
organów odpowiedzialnych za 
promowanie równości i niedyskryminacji.
Celem takiego partnerstwa jest 
poszanowanie zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zapewnienie 
odpowiedzialności zainteresowanych 
organów za planowane interwencje oraz 
korzystanie z doświadczenia i wiedzy 
stosownych podmiotów. Komisja powinna 
być uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

gospodarczymi i społecznymi, innymi 
władzami publicznymi oraz podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska,
organizacjami pozarządowymi i organami 
odpowiedzialnymi za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 4 i 5 konieczne jest wzmocnienie zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów i zasady partnerstwa, gdyż stanowią one warunek ustalania i 
skutecznego realizowania celów UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać 
do wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 

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

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną, zgodnie z art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie społeczne i niedyskryminacja powinny być uwzględnione w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów, co oznacza uznanie zobowiązań wynikających z TUE, TFUE i 
karty praw podstawowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Cele funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów powinny być osiągane w ramach 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia dla celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i 191 Traktatu, z 
uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”.  Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej
20% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek do art. 8 i 9.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja, aktem delegowanym, 
powinna przyjąć wspólne ramy 
strategiczne, które przekładają cele Unii 
na kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
celu wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich i 
regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

(14) Aby osiągnąć ogólne i szczegółowe 
cele strategii UE w zakresie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
wspólne ramy strategiczne powinny służyć 
koordynacji i zrównoważeniu priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
specyficznymi dla funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów, określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Celem 
wspólnych ram strategicznych jest 
wskazanie wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich i 
regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów oraz z
innymi właściwymi strategiami 
politycznymi i instrumentami Unii.
Wspólne ramy strategiczne należy 
przedstawić w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 10–12.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Należy zadbać o efekty synergii 
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między funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów a programem „Horyzont 2020”, 
aby poprawić możliwości podmiotów 
krajowych i regionalnych w zakresie 
badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii na rzecz inteligentnej 
specjalizacji i realizacji koncepcji „schody 
ku doskonałości”. Zasada doskonałości 
powinna być kluczowym elementem 
wykorzystywania efektów synergii między 
polityką spójności, polityką w zakresie 
badań naukowych i rozwoju i polityką w 
zakresie innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu spotęgowania skutków strategii politycznych UE, należy zadbać o efekty synergii ze 
szczególnym uwzględnieniem współzależności między polityką spójności, polityką na rzecz 
badań naukowych i polityką rozwoju.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych każde państwo
członkowskie, we współpracy ze swoimi 
partnerami i w ramach dialogu z Komisją, 
powinno przygotować umowę partnerską.
Umowa partnerska powinna przekładać 
elementy wyszczególnione we wspólnych 
ramach strategicznych na kontekst 
krajowy, ustanawiać stanowcze 
zobowiązanie do osiągania celów strategii
Unii w zakresie inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu
poprzez programowanie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów, a także zawierać 
ustalenia gwarantujące skuteczne i 
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sprawne wdrażanie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 12, a także harmonizacja między tym motywem a art. 14 
lit. d) i e).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii.
Uwarunkowania ex ante należy stosować 
wyłącznie wówczas, jeżeli są one 
bezpośrednio powiązane ze skutecznym 
wdrażaniem funduszy objętych 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych 
przepisów i mają bezpośredni wpływ na 
wdrażanie tych funduszy. Komisja 
powinna oceniać informacje 
przekazywane przez państwa członkowskie 
i dotyczące spełnienia uwarunkowań ex 
ante w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. W 
przypadkach, w których uwarunkowania ex 
ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do zawieszenia płatności 
na rzecz programu, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 17.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 18.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów będzie
podparta rozsądną polityką gospodarczą, a 
także, że fundusze objęte zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Przepisy 
dotyczące uwarunkowań, wynikające z 
paktu stabilności i wzrostu, powinny mieć 
zastosowanie do wspólnych ram w 
odniesieniu do spełnienia warunków w 
zakresie zarządzania gospodarczego. 
Proces ten musi być stopniowy i zaczynać 
się od zmian w umowie partnerskiej i 
programach, aby wspierać realizację 
zaleceń Rady mających na celu korektę 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej i 
rozwiązywanie trudności gospodarczych i 
społecznych.
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udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 21. Przepisy dotyczące 
uwarunkowań, wprowadzone na mocy paktu stabilności i wzrostu, powinny w dalszym ciągu 
obowiązywać.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Należy przeprowadzać oceny ex post 
w celu zbadania skuteczności i 
efektywności funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów oraz ich wpływu na ogólne cele 
tych funduszy i unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Na podstawie ocen ex post 
Komisja powinna przygotować dla 
każdego funduszu sprawozdanie 
podsumowujące w sprawie oceny ex post.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 50.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dzielonego za realizację i kontrolę operacji 
w programach powinny odpowiadać w 
pierwszym rzędzie państwa członkowskie 
w ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym, zgodnie z 
instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W celu wzmocnienia 
skuteczności kontroli nad wyborem i 
realizacją operacji oraz funkcjonowaniem 
systemu zarządzania i kontroli należy 
określić funkcje instytucji zarządzającej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 4 ust. 4.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 18.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 105.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 

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

programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom zarówno 
publicznego, jak i prywatnego wsparcia 
krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 24.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad w 
sprawie alokacji rezerwy na wykonanie,
definicji obszaru i ludności objętych 
strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante,
łączenie wsparcia, kwalifikowalność, 
rodzaje działalności, które nie są 
wspierane), zasad dotyczących niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych 
ustanowionych na poziomie krajowym, 
regionalnym, ponadnarodowym lub 
transgranicznym, zasad dotyczących umów 
dotyczących finansowania, przekazywania 

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, metod informowania o 
wsparciu na rzecz realizacji celów w 
zakresie zmian klimatu, kryteriów na 
potrzeby definicji obszaru i ludności 
objętych strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (łączenie 
wsparcia, kwalifikowalność, rodzaje 
działalności, które nie są wspierane), zasad 
dotyczących niektórych rodzajów 
instrumentów finansowych ustanowionych 
na poziomie krajowym, regionalnym, 
ponadnarodowym lub transgranicznym, 
zasad dotyczących wymogów 
minimalnych, które powinny być 
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aktywów i zarządzania nimi, ustaleń 
dotyczących zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność i 
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, definicji stawki ryczałtowej 
stosowanej w odniesieniu do kosztów 
pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

uwzględniane w umowach dotyczących 
finansowania i dokumentach 
strategicznych, przekazywania aktywów i 
zarządzania nimi, zarządzania i kontroli, 
zasad dotyczących wniosków o płatność i 
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, definicji stawki ryczałtowej 
stosowanej w odniesieniu do kosztów 
pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
odpowiedniej ścieżki audytu, warunków 
audytów krajowych, zasad dotyczących 
wykorzystywania danych gromadzonych 
podczas audytów, kryteriów akredytacji 
organów zarządzających i organów 
certyfikujących, identyfikacji uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących delegowania uprawnień, art.: 2, 8, 12, 18, 32, 33, 
34, 114, 116 i 132.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących aktów wykonawczych (art. 18 i 21).
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
dotyczące metodyki w zakresie: celów 
dotyczących zmiany klimatu, 
standardowych warunków monitorowania 
instrumentów finansowych, jednolitych 
warunków dotyczących monitorowania i 
przekazywania informacji dotyczących 
monitorowania w odniesieniu do 
instrumentów finansowych, metodyki 
obliczania dochodu netto dla projektów
przynoszących dochód, elektronicznego 
systemu wymiany danych między 
państwem członkowskim i Komisją, wzoru 
programu operacyjnego w odniesieniu do 
funduszy, nazewnictwa kategorii 
interwencji, formatu informacji 
dotyczących dużych projektów i metodyki 
stosowanej w przeprowadzaniu analizy 
korzyści i kosztów w odniesieniu do 
dużych projektów, wzoru wspólnego planu 
działania, wzoru rocznych i końcowych 
sprawozdań z realizacji, niektórych danych 
technicznych o działaniach informacyjnych 
i promocyjnych oraz instrukcji 
powiązanych, zasad wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi oraz pośredniczącymi, wzoru 
oświadczenia dotyczącego zarządzania, 
wzorów strategii audytu, opinii z audytu 
oraz rocznego sprawozdania z kontroli oraz 
metodyki doboru próby, zasad dotyczących 
wykorzystania danych zebranych podczas 
audytów i wzoru wniosków o płatność 
wykonywane są zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek do art. 8 i 116.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności (FS), Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMR), które działają w ramach 
wspólnych ram strategicznych („fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych”). Ustanawia ono również 
przepisy niezbędne do zapewnienia 
efektywności funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, a także 
koordynacji funduszy między sobą oraz z 
innymi instrumentami Unii.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności (FS), Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMR) (poniżej określane jako fundusze 
objęte zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów). Ustanawia ono 
również przepisy niezbędne do 
zapewnienia efektywności funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a także 
koordynacji funduszy między sobą oraz z 
innymi instrumentami Unii.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów niniejszego rozporządzenia 
definicje dotyczące instrumentów 
finansowych ustanowione w 
rozporządzeniu finansowym mają 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych wspieranych z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, o ile w niniejszym 
rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

skreślony

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto stosuje się następujące definicje: Do celów niniejszego rozporządzenia
stosuje się następujące definicje:

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają
dokument przekładający ogólne i 
szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania dla
funduszy objętych zakresem wspólnych 

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają
ramy umożliwiające koordynację i 
zapewnienie równowagi w odniesieniu do 
priorytetów inwestycyjnych w celu 
osiągnięcia celów ogólnych i 
szczegółowych unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
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ram strategicznych, ustanawiając dla
każdego celu tematycznego kluczowe 
działania, które mają być wspierane z tych 
funduszy, oraz mechanizmy mające na 
celu zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami gospodarczymi i politykami
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii;

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i ustanawiają dla każdego 
celu tematycznego mechanizmy mające na 
celu zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów z polityką 
gospodarczą i polityką zatrudnienia w 
państwach członkowskich i w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy potrzeby ustalenia spójniejszej definicji wspólnych ram 
strategicznych, które to pojęcie stosuje się w całym rozporządzeniu.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „instrumenty finansowe” to 
instrumenty finansowe zgodnie z definicją 
zawartą w rozporządzeniu finansowym, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia strukturę artykułu, gdyż do wykazu definicji włącza definicję 
instrumentów finansowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) „fundusz funduszy” oznacza 
fundusz ustanowiony w celu udzielania 
wsparcia z programów kilku podmiotom 
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wdrażającym instrumenty finansowe;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na klarowność należy podać definicję „funduszu funduszy”. Celem poprawki jest 
próba sformułowania tej definicji w oparciu o ustalone terminy używane w sektorze 
finansowym i inwestycyjnym.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i która jest zaplanowana i
realizowana na zasadzie partnerstwa z 
lokalnymi grupami działania na 
odpowiednim poziomie;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest sformułowanie spójniejszej definicji „strategii rozwoju 
lokalnego” oraz jednoznaczne połączenie jej z lokalnymi grupami działania jako głównymi 
podmiotami planującymi i realizującymi te strategie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 

(22) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo zgodnie z 
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zalecenia Komisji 2003/361/WE lub jego 
późniejszych zmian;

definicją w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę dynamicznych odniesień ostatnia część definicji w pkt 22 nie jest 
istotna. („Dynamiczne odniesienie”: odniesienie odnoszące się zawsze do przepisów w ich 
zmienionej formie).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów zapewniają wsparcie 
mające na celu realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych i krajowych 
programów reform.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie
Krajowe programy reform to długofalowe strategiczne dokumenty dotyczące planowania, 
które określają niezbędne reformy gospodarcze i restrukturyzacyjne potrzebne w celu 
podniesienia konkurencyjności. Natomiast zalecenia dla poszczególnych krajów przygotowuje 
się co roku w oparciu o podejście krótkoterminowe. Z tego też powodu trudniej jest odnieść je 
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do długoterminowej wizji funduszy objętych zakresem rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

4. Państwa członkowskie – na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie ze swoimi ramami 
instytucjonalnymi, prawnymi i
finansowymi oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy – i podmioty wyznaczone przez 
nie w tym celu są odpowiedzialne za
przygotowanie i realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wzmocnienie zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i zasady 
partnerstwa, gdyż stanowią one warunek ustalania i skutecznego realizowania celów UE.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i
odpowiednio każdego programu
operacyjnego państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z następującymi 
partnerami:

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
każdego programu państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo, zawierając 
porozumienie w sprawie partnerstwa z
właściwymi organami regionalnymi i 
lokalnymi, zgodnie z art. 4 ust. 4.
Państwa członkowskie współpracują 
również z następującymi partnerami:
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Or. en

Uzasadnienie

Poza wzmocnieniem zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i zasady partnerstwa 
potrzebna jest jasna definicja partnerów i sposobu, w jaki będą oni zaangażowani w proces 
polityczny. Niniejsza poprawka oddaje stanowisko Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
którym organy lokalne i regionalne powinny być w pełni zaangażowane w przygotowywanie 
umów partnerskich, a także w sposób uporządkowany i systematyczny uczestniczyć we 
wszystkich etapach realizacji polityki spójności.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

(b) władze publiczne inne niż te, o których 
mowa we wprowadzeniu do niniejszego 
ustępu;

Or. en

Uzasadnienie

Poza wzmocnieniem zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i zasady partnerstwa 
potrzebna jest jasna definicja partnerów i sposobu, w jaki będą oni zaangażowani w proces 
polityczny.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) partnerzy gospodarczy i społeczni; oraz (a) partnerzy gospodarczy i społeczni;

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
a także z porozumieniem w sprawie 
partnerstwa, o którym mowa w ust. 1,
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en

Uzasadnienie

Poza wzmocnieniem zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i zasady partnerstwa 
potrzebna jest jasna definicja partnerów i sposobu, w jaki będą oni zaangażowani w proces 
polityczny.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 w celu ustanowienia 
europejskiego kodeksu postępowania,
który określa cele i kryteria służące 
wspieraniu partnerstwa oraz ułatwiające 
dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
dobrymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

3. Ustanawia się europejski kodeks
postępowania, aby określić cele i kryteria 
służące wspieraniu partnerstwa oraz 
ułatwiające dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
dobrymi praktykami między państwami 
członkowskimi. Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 142 w celu ustanowienia 
europejskiego kodeksu postępowania.

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
uwzględnianie problematyki płci w 
procesie przygotowywania i realizacji 
programów.

Państwa członkowskie i Komisja dbają o
promowanie równouprawnienia mężczyzn 
i kobiet oraz konsekwentne uwzględnianie 
problematyki płci na wszystkich etapach
przygotowywania, programowania, 
realizacji, monitorowania i oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnianie problematyki płci i dostępności należy włączyć do rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w celu stosowania tych kryteriów na wszystkich etapach realizacji 
programów.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów. W odpowiednich 
przypadkach w procesie przygotowywania, 
programowania i realizacji programów 
należy w szczególności wziąć pod uwagę 
dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Uwzględnianie problematyki płci i dostępności należy włączyć do rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w celu stosowania tych kryteriów na wszystkich etapach realizacji 
programów.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych są osiągane 
w ramach zrównoważonego rozwoju oraz 
unijnego wsparcia celu ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego, zgodnie z 
art. 11 Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”.

Cele funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów są osiągane w ramach 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 Traktatu, 
z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka korzystnie wpływa na spójność tekstu i uzupełnia odniesienie do traktatu, 
dostosowując tekst artykułu do sformułowań użytych w traktacie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów.
Państwa członkowskie dostarczają 

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów.
Państwa członkowskie dostarczają 
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informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 143 ust. 3.

informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 142, ustalających tę metodykę.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie metodyki to ogólny środek mający na celu uzupełnienie pewnych innych niż istotne 
elementów podstawowego aktu ustawodawczego.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów;

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka korzystnie wpływa na spójność tekstu, dostosowując tekst artykułu do sformułowań 
użytych w traktacie.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne 
przekładają ogólne i szczegółowe cele
unijnej strategii na rzecz inteligentnego,
trwałego wzrostu gospodarczego 

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, a także z myślą o osiągnięciu 
ogólnych i szczegółowych celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu na 
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

włączeniu społecznemu, wspólne ramy 
strategiczne umożliwiają koordynację i 
zapewnienie równowagi między 
priorytetami inwestycyjnymi a celami 
tematycznymi określonymi w art. 9. 

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowa rola wspólnych ram strategicznych powinna polegać na koordynacji i zapewnieniu 
równowagi w odniesieniu do priorytetów inwestycyjnych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla każdego celu tematycznego –
kluczowe działania, które mają być 
wspierane z każdego funduszu objętego 
zakresem wspólnych ram strukturalnych;

skreślona

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy terytorialnej dla 
każdego z funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich, jeżeli państwa 
członkowskie i regiony uczestniczą w 
realizacji takich strategii;

Or. en



PR\902007PL.doc 33/105 PE487.740v03-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia charakter działań podejmowanych w ramach współpracy, a także ma na 
celu dowartościowanie roli strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenów 
morskich w zaangażowanych państwach członkowskich i regionach.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych w ciągu 3 miesięcy od
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Wspólne ramy strategiczne przedstawiono 
w załączniku [X].

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne ramy strategiczne to istotny element aktu ustawodawczego, gdyż są one wyrazem 
wyborów politycznych dotyczących podstawowych wytycznych w dziedzinie polityki spójności. 
Z tego też powodu korzystanie z aktów delegowanych w celu ich przyjęcia jest 
nieodpowiednie; należy je przyjąć w ramach zwykłej procedury ustawodawczej jako część 
aktu podstawowego w załączniku.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje
przeglądu i w razie potrzeby przyjmuje, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
142, zmienione wspólne ramy 
strategiczne.

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja może 
przedłożyć wniosek w sprawie przeglądu
wspólnych ram strategicznych, albo też 
Parlament Europejski i Rada mogą 
zwrócić się do Komisji o przedłożenie 
takiego wniosku.
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Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5. Umowa partnerska jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją.

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o czym mowa w 
art. 4 ust. 4. i w art. 5. Umowa partnerska 
jest przygotowywana w dialogu z Komisją.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie art. 13 do poprawek do art. 4 ust. 4.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie art. 13 do poprawek do art. 12.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 
zaleceniach dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2
Traktatu i w odpowiednich zaleceniach 
Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu;

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych, wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 
zaleceniach dla poszczególnych państw,
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu, i w odpowiednich zaleceniach 
Rady, przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu;

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dla każdego celu tematycznego –
podsumowanie głównych rezultatów, 
jakich oczekuje się dla każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

(iii) dla każdego wybranego celu 
tematycznego – podsumowanie głównych 
rezultatów, jakich oczekuje się dla każdego 
z funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie analizy rozbieżności i potrzeb rozwojowych państwa członkowskie, szczególnie 
w przypadku stosunkowo niewielkiej kwoty przyznanej im w ramach polityki spójności, 
powinny mieć możliwość określenia najkorzystniejszej kombinacji celów tematycznych (bez 
uszczerbku dla przepisów o koncentracji tematycznej w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy) z myślą o wzmocnieniu spójności i realizacji celów strategii Europa 
2020.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich, jeżeli państwa 
członkowskie i regiony uczestniczą w 
realizacji takich strategii;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić wkład funduszy objętych rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów 
w państwach członkowskich i regionach uczestniczących w realizacji strategii 
makroregionalnych i na rzecz basenów morskich.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów na rozwój terytorialny obszarów 
miejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i 
obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, zwłaszcza rozwiązania 
dotyczące wdrożenia art. 28, 29 i 99, wraz 
z wykazem kryteriów wyznaczania 
funkcjonalnych obszarów miejskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Wykaz kryteriów wyznaczania funkcjonalnych obszarów miejskich ma na celu wprowadzenie 
większego stopnia elastyczności do rozwiązań w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskiego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(c) zintegrowane podejście mające na celu
sprostanie regionalnym wyzwaniom 
demograficznym oraz zaspokojenie 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności i – w stosownych 
przypadkach – osób niepełnosprawnych, w 
tym orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest podjęcie regionalnych wyzwań demograficznych. Jest to jedna z kluczowych 
kwestii, z jakimi regiony zetkną się w przyszłości, odnotowana również w dokumencie na 
temat sytuacji regionów w perspektywie roku 2020. Niniejsza poprawka kładzie szczególny 
nacisk na niedyskryminowanie i integrację oraz w sposób szczególny uwzględnia osoby 
niepełnosprawne.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante oraz, w przypadku niespełnienia 

(ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante, zgodnie z art. 17, oraz, w 
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uwarunkowań ex ante, zestawienie działań, 
które należy podjąć na poziomie krajowym 
i regionalnym, oraz harmonogram ich 
realizacji;

przypadku niespełnienia uwarunkowań ex 
ante, zestawienie działań, które należy 
podjąć na poziomie krajowym i 
regionalnym, oraz harmonogram ich 
realizacji;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

(iv) orientacyjny wykaz partnerów oraz
działania podjęte w celu zaangażowania
tych partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wzmocnienie zasad partnerstwa przy przygotowywaniu umowy partnerskiej 
oraz sprawozdania z postępu prac.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. 

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. W 
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Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.

ciągu tego czasu właściwe organy 
regionalne i lokalne, zgodnie z art. 5 ust. 
1, mogą powiadomić Komisję, jeżeli w 
ramach przygotowywania umowy 
partnerskiej niewłaściwie zrealizowano 
istotne aspekty partnerstwa. Umowa 
partnerska nie wchodzi w życie przed 
dniem 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie
Organy lokalne i regionalne powinny mieć możliwość bezpośredniego informowania Komisji 
już na wczesnym etapie, aby wzmocnić zasadę realizacji partnerstwa i zarządzania 
wielopoziomowego.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 
przygotowuje komunikat na temat wyniku 
negocjacji w sprawie umów partnerskich i 
programów operacyjnych, w tym również 
szczegółowy przegląd sytuacji każdego 
państwa członkowskiego. Komunikat ten 
przekazuje się również Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.

Or. en

Uzasadnienie

Organom ustawodawczym i innym organom UE należy przekazać zwięzłe informacje na temat 
wyniku negocjacji w sprawie umów partnerskich i programów operacyjnych, również po to, 
aby poprawić widoczność tego procesu.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby proponowany przez Komisję zestaw celów tematycznych uwzględniał 
specyficzne regionalne potrzeby rozwojowe. Celem poprawki jest dopilnowanie, aby –
zgodnie z wcześniejszym postulatem PE – to tematyczne podejście do programowania 
funduszy strukturalnych i funduszu spójności nie było stosowane ze szkodą dla 
zintegrowanego podejścia terytorialnego.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów w postaci zasad dotyczących 
poszczególnych funduszy.
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Uwarunkowania ex ante stosuje się 
wyłącznie wówczas, jeżeli są one 
bezpośrednio powiązane ze skutecznym 
wdrażaniem funduszy objętych 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych 
przepisów i mają bezpośredni wpływ na 
wdrażanie tych funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by istniał bezpośredni związek między proponowanymi uwarunkowaniami 
a polityką spójności oraz by uwarunkowania te przyczyniały się do zwiększenia efektywności.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie, zgodnie z art. 4 
ust. 4, oceniają, czy mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 4 ust. 4 należy wzmocnić zasadę partnerstwa.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dotyczącymi poszczególnych funduszy, 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, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. en

Uzasadnienie
Należy wprowadzić jednoznaczne odniesienie do przepisów dotyczących zawieszenia 
płatności, które znajdują się w części 3 tego rozporządzenia (art. 134 lit. e). Zgodnie z logiką 
wniosku Komisji (o czym mowa w art. 2 ust. 3) odniesienie do części 3 jest odniesieniem do 
„przepisów dotyczących poszczególnych funduszy”.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że wprowadzenie rezerwy na wykonanie zachęci decydentów do określania 
bardzo łatwych do osiągnięcia celów, aby chronić zasoby, a co za tym idzie – do ignorowania 
bardziej złożonych i trudnych do zmierzenia innowacyjnych projektów i środków, które są 
wartościowsze.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 
na poziomie priorytetów, na podstawie 
informacji i ocen przedstawionych w 
sprawozdaniach z postępu prac 
przedkładanych przez państwa 
członkowskie w 2017 i 2019 r.

2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 
na poziomie priorytetów, na podstawie 
informacji i ocen przedstawionych, 
zgodnie z art. 46, w sprawozdaniach z 
postępu prac przedkładanych przez 
państwa członkowskie w 2017 i 2019 r.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Alokacja rezerwy na wykonanie

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy.
2. Na podstawie przeglądu w 2019 r. 
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Państwo 
członkowskie proponuje przydział rezerwy 
na wykonanie dla programów i 
priorytetów określonych w tej decyzji 
Komisji. Komisja zatwierdza zmiany 
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programów, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 26. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi informacji zgodnie z art. 46 
ust. 2 i 3, rezerwa na wykonanie dla 
danych programów lub priorytetów nie 
jest przydzielana.
3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w 
podstawie oceny wykonania, Komisja 
może zawiesić w całości lub w części 
płatność okresową dla priorytetu 
programu, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.
4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele określone w 
podstawie oceny wykonania nie zostały w 
znacznym stopniu osiągnięte, może ona 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
kryteria i metodykę ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. 
5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” ani do tytułu V 
rozporządzenia w sprawie EFMR.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 18.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Uwarunkowania związane z koordynacją 

polityk gospodarczych państw 
członkowskich

1. Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o dokonanie przeglądu 
oraz zaproponowanie zmian do jej umowy 
partnerskiej i odpowiednich programów, 
w przypadkach, w których jest to 
konieczne:
(a) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady, skierowanego do danego państwa 
członkowskiego, i przyjętego zgodnie z art. 
121 ust. 2 lub art. 148 ust. 4 Traktatu, 
bądź w celu wsparcia wdrażania środków 
skierowanych do danego państwa 
członkowskiego i przyjętych zgodnie z art. 
136 ust. 1 Traktatu;
(b) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady skierowanego do danego państwa 
członkowskiego i przyjętego zgodnie z art. 
126 ust. 7 Traktatu;
(c) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady skierowanego do danego państwa 
członkowskiego i przyjętego zgodnie z art. 
7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2011 
[w sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], pod warunkiem że zmiany 
te uznaje się za niezbędny przyczynek do 
korekty zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, lub
(d) w celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu dostępnych funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
na wzrost gospodarczy i konkurencyjność 
zgodnie z ust. 4, jeżeli państwo 
członkowskie spełnia jeden z 
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następujących warunków:
(i) pomoc finansowa Unii jest 
udostępniana temu państwu 
członkowskiemu na podstawie 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;
(ii) średnioterminowa pomoc finansowa 
jest mu udostępniana zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;
(iii) pomoc finansowa w formie pożyczki 
w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilności jest mu udostępniana zgodnie z 
Porozumieniem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Państwo członkowskie przedkłada 
wniosek dotyczący zmiany umowy 
partnerskiej oraz odnośnych programów 
w ciągu jednego miesiąca. W razie 
konieczności Komisja przedstawia uwagi 
w ciągu jednego miesiąca od złożenia 
poprawek, w którym to przypadku 
państwo członkowskie może ponownie 
złożyć wniosek w ciągu jednego miesiąca.
3. Jeżeli Komisja nie poczyniła uwag lub 
gdy jej uwagi zostały należycie wzięte pod 
uwagę, Komisja przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia zmian do umowy 
partnerskiej oraz odpowiednich 
programów bez zbędnej zwłoki.
4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1 
lit. d) i jest związana z programem 
dostosowawczym, Komisja może – nie 
czekając na wniosek od państwa 
członkowskiego – zmienić umowę 
partnerską i programy w celu 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność. W celu zapewnienia 
skutecznej realizacji umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów Komisja 
angażuje się w ich zarządzanie jak 
określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
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danym państwem członkowskim.
5. Jeżeli państwo członkowskie nie 
odpowie na wezwanie Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, lub nie zareaguje w 
zadowalający sposób w terminie jednego 
miesiąca na uwagi Komisji, o których 
mowa w ust. 2, Komisja może w ciągu 
trzech miesięcy po przesłaniu swoich 
uwag przyjąć, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję zawieszającą w 
całości lub części płatności w odniesieniu 
do danych programów.
6. Komisja zawiesza, w drodze aktów 
wykonawczych, w całości lub części 
płatności i zobowiązania w odniesieniu do 
danych programów, jeżeli:
(a) Rada zdecyduje, że państwo 
członkowskie nie przestrzega szczególnych 
środków określonych przez Radę zgodnie z 
art. 136 ust. 1 Traktatu;
(b) Rada zdecyduje zgodnie z art. 126 ust. 
8 lub art. 126 ust. 11 Traktatu, że dane 
państwo członkowskie nie podjęło 
skutecznych działań w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu; albo
(c) Rada stwierdzi, zgodnie z art. 8 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2011 [w 
sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], że w dwóch następujących 
po sobie przypadkach państwo 
członkowskie nie przedstawiło 
wystarczającego planu działań 
naprawczych lub Rada przyjmie decyzję, 
w której stwierdza, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało się do 
zalecenia, zgodnie z art. 10 ust. 4 
wspomnianego rozporządzenia; 
(d) Komisja stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie podjęło środków w celu 
wykonania programu dostosowawczego, o 
których mowa w rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 407/2010 lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 332/2002 i w związku z tym 
postanowi o niezatwierdzeniu wypłaty 
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pomocy finansowej przyznanej temu 
państwu członkowskiemu; lub
(e) Rada dyrektorów europejskiego 
mechanizmu stabilności stwierdzi, że 
warunek, pod którym państwu 
członkowskiemu udzielono pomocy 
finansowej w formie pożyczki w ramach 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
nie został spełniony i w związku z tym 
postanowi o niewypłaceniu wsparcia 
dotyczącego stabilności, przyznanego 
temu państwu członkowskiemu.
7. Decydując się na zawieszenie w całości 
lub części płatności lub zobowiązań 
zgodnie z, odpowiednio, ust. 5 i 6, Komisja 
dopilnowuje, aby zawieszenie było 
proporcjonalne i skuteczne, biorąc pod 
uwagę sytuację gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego i z 
poszanowaniem zasady równego 
traktowania państw członkowskich, w 
szczególności biorąc pod uwagę wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego.
8. Komisja bezzwłocznie znosi zawieszenie 
płatności i zobowiązań, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zaproponowało 
zmiany do umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów zgodnie z 
prośbą Komisji i zmiany te zostały 
zatwierdzone przez Komisję oraz, w 
stosownych przypadkach:
(a) Rada zdecydowała, że państwo 
członkowskie przestrzega szczególnych 
środków określonych przez Radę zgodnie z 
art. 136 ust. 1 Traktatu;
(b) Procedura nadmiernego deficytu 
zostaje zawieszona zgodnie z art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97 lub Rada 
zdecydowała zgodnie z art. 126 ust. 12 
Traktatu o uchyleniu decyzji w sprawie 
istnienia nadmiernego deficytu; 
(c) Rada przyjęła plan działań 
naprawczych przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 
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2 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[rozporządzenie w sprawie nadmiernego 
zakłócenia równowagi] lub zawieszona 
zostaje procedura dotycząca nadmiernego 
zakłócenia równowagi zgodnie z art. 10 
ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, albo 
Rada zamknęła procedurę dotyczącą 
nadmiernego zakłócenia równowagi 
zgodnie z art. 11 wspomnianego 
rozporządzenia;
(d) Komisja stwierdziła, że państwo 
członkowskie podjęło środki w celu 
wykonania programu dostosowawczego, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 407/2010 lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 332/2002, a w 
konsekwencji zdecydowała o 
zatwierdzeniu wypłaty pomocy finansowej 
przyznanej temu państwu 
członkowskiemu; lub
(e) Rada dyrektorów europejskiego 
mechanizmu stabilności stwierdziła, że 
warunek, pod którym państwu 
członkowskiemu udzielono pomocy 
finansowej w formie pożyczki w ramach 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
został spełniony i w związku z tym 
postanowiła o wypłaceniu wsparcia 
dotyczącego stabilności przyznanego temu 
państwu członkowskiemu.
Jednocześnie Rada podejmuje decyzję, na 
podstawie wniosku Komisji, o ponownym 
ujęciu w budżecie zawieszonych 
zobowiązań zgodnie z art. 8 
rozporządzenia Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnego bezpośredniego związku między wynikami polityki regionalnej a wynikami 
makroekonomicznymi danego państwa członkowskiego. Dlatego proponowane 
uwarunkowania makroekonomiczne są nie do zaakceptowania. Oznaczałoby to karanie 
regionów za niezgodność z procedurami związanymi z zarządzaniem gospodarczym na 
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poziomie krajowym. Wprowadzenie dodatkowych kar może spotęgować problemy krajów, 
które już zmagają się z trudnościami makroekonomicznymi.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu trzech 
miesięcy od przyjęcia umów partnerskich, 
z wyjątkiem programów europejskiej 
współpracy terytorialnej, które są 
przedstawiane w ciągu dziewięciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. en

Uzasadnienie

Jednoczesne przyjęcie umowy partnerskiej i programów operacyjnych wydaje się 
niewykonalne, jeżeli wziąć pod uwagę czas potrzebny na odpowiednie włączenie partnerów w 
proces przygotowywania programów operacyjnych.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program 
zawiera rozwiązania zapewniające 
skuteczne, efektywne i skoordynowane 
wdrażanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych i działań 
mających na celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna
z postanowieniami wspólnych ram 
strategicznych i z treścią umowy 
partnerskiej. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów i działań mających na celu 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy program definiuje priorytety 
określające cele szczegółowe, środki 
finansowe wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych
oraz odpowiednie współfinansowanie 
krajowe.

2. Każdy program definiuje priorytety 
określające cele szczegółowe, środki 
finansowe wsparcia z funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz odpowiednie 
publiczne i prywatne współfinansowanie 
krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenie nie przewiduje elastyczności umożliwiającej łączenie 
współfinansowania ze źródeł publicznych i prywatnych. Z doświadczenia wynika, że brak 
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współfinansowania może stanowić przeszkodę w realizacji. W związku z tym wielorakie źródła 
finansowania mogą podnieść stopień absorpcji.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych.

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów, postanowieniami wspólnych
ram strategicznych, treścią umów 
partnerskich, zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
programu. Państwa członkowskie 
dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, wprowadzają 

2. Komisja przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
programu. Państwa członkowskie 
dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, w ciągu 
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zmiany w projekcie programu. dwóch miesięcy wprowadzają zmiany w 
projekcie programu.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
na osiągnięcie szczegółowych celów 
określonych w programie, biorąc pod 
uwagę wspólne ramy strategiczne i umowę 
partnerską. Do wniosku dołączany jest
zmieniony program oraz, w stosownych 
przypadkach, zmieniona umowa 
partnerska.

1. Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
na osiągnięcie szczegółowych celów 
określonych w programie, biorąc pod 
uwagę wspólne ramy strategiczne i umowę 
partnerską. Przygotowuje się je zgodnie z 
art. 5 i załącza się do nich zmieniony 
program oraz, w stosownych przypadkach,
zmienioną umowę partnerską.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) skoncentrowany na konkretnych 
terytoriach subregionalnych;

(a) skoncentrowany na konkretnych 
terytoriach subregionalnych, określonych 
przez państwa członkowskie stosownie do 
ich specyficznego podziału na jednostki 
terytorialne oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji ze wszystkimi właściwymi 
partnerami, o których mowa w art. 5 
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niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wzmocnienie zasady partnerstwa.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada tworzenie sieci 
kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę.

(d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada tworzenie sieci 
kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę terytorialną.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy komisja 
odpowiedzialna za strategie rozwoju 
lokalnego ustanowiona na podstawie art. 
29 ust. 3 stwierdza, że realizacja wybranej 
strategii rozwoju lokalnego wymaga 
wsparcia ze strony więcej niż jednego 
funduszu, może zostać wyznaczony
fundusz podstawowy.

3. W przypadku gdy komisja 
odpowiedzialna za strategie rozwoju 
lokalnego, ustanowiona na podstawie art. 
29 ust. 3, stwierdza, że realizacja wybranej 
strategii rozwoju lokalnego wymaga 
wsparcia ze strony więcej niż jednego 
funduszu, może ona wyznaczyć fundusz 
podstawowy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia rolę komisji, wskazując, że to właśnie ta komisja może wyznaczyć fundusz 
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podstawowy.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rozwój lokalny wspierany z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest prowadzony w ramach 
jednego lub więcej priorytetów programu.

5. Rozwój lokalny wspierany z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów jest 
prowadzony w ramach jednego programu 
operacyjnego lub ich większej liczby, jak i 
w ramach jednego priorytetu programu 
lub większej liczby takich priorytetów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że polityka rozwoju lokalnego, prowadzona przez daną społeczność, 
może być finansowana z funduszy objętych zakresem rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów w ramach jednego programu operacyjnego lub ich większej liczby.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opis procesu zaangażowania 
społeczności w opracowanie strategii;

(d) opis procesu zaangażowania 
społeczności lokalnej w opracowanie 
strategii;

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że społeczności lokalne są zaangażowane w opracowywanie i ocenę 
tych strategii.
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i 
monitorowania strategii wykazujący 
potencjał lokalnej grupy działania do 
realizacji strategii oraz opis szczegółowych 
uzgodnień dotyczących oceny;

(f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i 
monitorowania strategii wykazujący 
potencjał lokalnej grupy działania do 
realizacji strategii oraz opis szczegółowych 
uzgodnień dotyczących oceny 
dokonywanej przez lokalną grupę 
działania;

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że społeczności lokalne są zaangażowane w opracowywanie i ocenę 
tych strategii.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają kryteria 
wyboru strategii rozwoju lokalnego. 
Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy mogą określać kryteria wyboru.

2. Państwa członkowskie określają kryteria 
wyboru strategii rozwoju lokalnego. 
Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy mogą określać wymogi 
minimalne dotyczące kryteriów wyboru.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategie rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 

3. Strategie rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
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przez właściwe instytucje zarządzające 
programami.

przez właściwe instytucje zarządzające 
programami, zgodnie z art. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Partnerzy powinni być w pełni zaangażowani zgodnie z art. 5, co wzmocni zasadę 
partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W decyzji dotyczącej zatwierdzenia 
strategii rozwoju lokalnego przez 
instytucję zarządzającą określa się 
alokacje każdego z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Określa się w niej również role organów 
odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
dotyczących realizacji celów strategii.

5. W decyzji dotyczącej zatwierdzenia 
strategii rozwoju lokalnego przez właściwe 
instytucje zarządzające programami 
określa się alokacje każdego z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów. Określa się 
w niej również role organów 
odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
dotyczących realizacji celów strategii.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie bardziej sprawnego procesu zatwierdzania tych strategii poprzez 
określenie, że muszą tego dokonywać właściwe organy zarządzające programami.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 dotyczących definicji 
obszaru i ludności objętych strategią, o 

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 dotyczących kryteriów 
dla definicji obszaru i ludności objętych 
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której mowa w ust. 1 lit. a). strategią, o której mowa w ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane powinny dotyczyć kryteriów dla definicji obszaru i ludności objętych 
strategią, ponieważ sama definicja zostanie zawarta w strategii rozwoju lokalnego zgodnie z 
art. 29 ust. 1 lit. a).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają odnośne
role lokalnej grupy działania i organów 
odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
strategii.

Właściwe instytucje zarządzające określają 
odnośne role lokalnych grup działania i 
organów odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
strategii.

Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie z poprawką do art. 29 ust. 5 w celu jasnego określenia zaangażowania i zadań 
kilku instytucji zarządzających.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby lokalne grupy działania wybrały 
jednego partnera w ramach grupy jako 
głównego partnera do spraw 
administracyjnych i finansowych, albo 
zrzeszyły się w ustanowionej zgodnie z 
prawem wspólnej strukturze.

2. Właściwe instytucje zarządzające 
dopilnowują, aby lokalne grupy działania 
wybrały jednego partnera w ramach grupy 
jako głównego partnera do spraw 
administracyjnych i finansowych, albo 
zrzeszyły się w ustanowionej zgodnie z 
prawem wspólnej strukturze.
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Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie z poprawką do art. 29 ust. 5 w celu jasnego określenia zaangażowania i zadań 
kilku instytucji zarządzających.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zadania lokalnych grup działania 
obejmują:

3. Zadania lokalnych grup działania 
obejmują między innymi:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno określić minimalne wymogi dotyczące zadań lokalnych 
grup działania, pozostawiając państwom członkowskim swobodę definiowania określonych 
ról tych grup.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rzecz 
rozwoju lokalnego

Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez lokalną społeczność.

Or. en
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie rozwoju lokalnego obejmuje: Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez lokalną społeczność obejmuje:

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koszty pomocy przygotowawczej; (a) koszty pomocy przygotowawczej, w 
tym wsparcie dla lokalnych grup 
działania, których strategie rozwoju 
lokalnego nie zostaną zakwalifikowane do 
finansowania przez komisję ustanowioną 
na podstawie art. 29 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić wsparcie dla działań przygotowawczych niezależnie od decyzji komisji 
kwalifikacyjnej, aby zachęcić lokalne grupy działania do przedstawiania strategii rozwoju ich 
społeczności w całej Europie.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusze objęte zakresem wspólnych
ram strategicznych mogą być 
wykorzystywane w celu wspierania 
instrumentów finansowych w ramach 
programu, w tym zorganizowanych 

1. Fundusze objęte zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów mogą być wykorzystywane w 
celu wspierania instrumentów finansowych 
w ramach programu, w tym 
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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 
na inwestycje.

zorganizowanych poprzez fundusze 
funduszy, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ramach priorytetu, w 
oparciu o ocenę ex ante, którą sporządzono 
zgodnie z przepisami określonymi w
załączniku XX i w której stwierdzono 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku 
lub nieoptymalny poziom inwestycji oraz 
zapotrzebowanie na inwestycje.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ex ante stanowi podstawę tworzenia instrumentów finansowych, dlatego należy 
koniecznie określić jasne zasady w akcie podstawowym. Ponadto należy przedstawić te jasne 
zasady w sposób terminowy, aby podmioty mogły rozpocząć przygotowywanie instrumentów 
finansowych na kolejny okres.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
określających szczegółowe zasady 
dotyczące 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ex ante stanowi podstawę tworzenia instrumentów finansowych, dlatego należy 
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koniecznie określić jasne zasady w akcie podstawowym. Ponadto należy przedstawić te jasne 
zasady w sposób terminowy, aby podmioty mogły rozpocząć przygotowywanie instrumentów 
finansowych na kolejny okres.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142, 
ustanawiających szczegółowe przepisy 
dotyczące instrumentów finansowych, o 
których mowa w akapicie pierwszym lit. 
b), jak również produktów, które mogą 
być dostarczone poprzez te instrumenty.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić zakres aktów delegowanych poprzez zmianę umiejscowienia odnośnego 
fragmentu w artykule.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 konkretnych 
celów określonych w ramach priorytetów, 
zgodnie z art. 24 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowany przez Komisję zwrot „zamierzony cel” należy zastąpić jasnym odniesieniem.
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 142 ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych, o 
których mowa w lit. b), jak również 
produktów, które mogą być dostarczone 
poprzez te instrumenty.

skreślony

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 w podmiotów 
finansowanych z innych funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów, zajmujących się 
wdrażaniem instrumentów finansowych 
zgodnie z celami odpowiednich funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, które 
podejmą się zadań wykonawczych;
wsparcie takich inwestycji jest ograniczone 
do kwot niezbędnych do wdrożenia 
nowych inwestycji w sposób zgodny z 
celami niniejszego rozporządzenia; lub

Or. en
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do uzgodnień 
wykonawczych, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit a) i b), instytucja 
zarządzająca zawiera umowę w sprawie 
finansowania z podmiotami, którym 
powierza się zadania wdrożeniowe, 
określającą warunki dotyczące wkładu 
programów operacyjnych na rzecz 
instrumentów finansowych. W przypadku 
uzgodnień wykonawczych, o których 
mowa w ust. 4 lit. c), instytucja 
zarządzająca opracowuje specjalny 
dokument strategiczny, określający 
warunki dotyczące wkładu programów 
operacyjnych na rzecz instrumentów 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skonkretyzować odniesienie do „umowy w sprawie finansowania” w akcie 
podstawowym. W przypadku bezpośredniego zarządzania przez instytucję zarządzającą 
przygotowuje się dokument strategiczny, co należy również jasno określić w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142,
określających minimalne przepisy, jakie 
należy zawrzeć w umowach w sprawie 
finansowania i dokumentach 
strategicznych, rolę i odpowiedzialność 
podmiotów, którym powierzono zadania 
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zarządzanie. wykonawcze, jak również koszty
zarządzania i opłat za zarządzanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres aktu delegowanego musi zostać wyjaśniony poprzez lepszą definicję zakresu samego 
artykułu.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażanie niektórych instrumentów 
finansowych

Zarządzanie instrumentami finansowymi i 
kontrola nad nimi

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 dotyczących uzgodnień 
w sprawie kontroli i zarządzania 
instrumentami finansowymi wdrażanymi 
na podstawie art. 33 ust. 1 lit. a) i art. 33 
ust. 4 lit. b) ppkt (i), (ii) oraz (iii).

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
szczegółowe zasady zarządzania 
instrumentami finansowymi wdrażanymi 
na podstawie art. 33 ust. 1 lit. a) i art. 33 
ust. 4 lit. b) ppkt (i), (ii) oraz (iii).

Or. en

Uzasadnienie

Zakres aktu delegowanego musi zostać wyjaśniony poprzez lepszą definicję zakresu samego 
artykułu.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 142, 
szczegółowych przepisów dotyczących 
płatności i wycofania płatności do 
instrumentów finansowych oraz 
możliwych konsekwencji w odniesieniu do 
wniosków o płatność.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 142, 
szczegółowych przepisów dotyczących 
płatności i wycofania płatności do 
instrumentów finansowych oraz 
możliwych konsekwencji wycofywania w 
odniesieniu do wniosków o płatność.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres aktu delegowanego musi zostać wyjaśniony, jeżeli chodzi o znaczenie zwrotu „możliwe 
konsekwencje”.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych wypłacone 
do instrumentów finansowych zostaje 
umieszczone na oprocentowanych 
rachunkach prowadzonych w instytucjach 
finansowych w państwach członkowskich 
lub zainwestowane w sposób tymczasowy 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami.

1. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów wypłacone do instrumentów 
finansowych zostaje umieszczone na 
oprocentowanych rachunkach 
prowadzonych w instytucjach finansowych 
w państwach członkowskich i może zostać
zainwestowane w sposób tymczasowy 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w przypadku gdy wsparcie wypłacone do instrumentów finansowych jest 
inwestowane w sposób tymczasowy, powinno ono również być inwestowane w bankach na 
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terytorium państw członkowskich UE.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki kapitałowe zwrócone do 
instrumentów finansowych z inwestycji lub 
z uwolnienia środków przewidzianych na 
umowy gwarancyjne, związane ze 
wsparciem z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, są 
ponownie wykorzystywane na dalsze 
inwestycje przez ten sam instrument 
finansowy lub inne instrumenty finansowe, 
zgodnie z celami programu lub 
programów.

1. Środki kapitałowe zwrócone do 
instrumentów finansowych z inwestycji lub 
z uwolnienia środków przewidzianych na 
umowy gwarancyjne, związane ze 
wsparciem z funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów , są ponownie wykorzystywane 
na dalsze inwestycje przez ten sam 
instrument finansowy lub inne instrumenty 
finansowe, zgodnie z tematycznymi i 
szczegółowymi celami programu lub 
programów.

Or. en

Uzasadnienie

(Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej). Celem poprawki jest 
zagwarantowanie, że ponowne wykorzystanie zasobów do momentu zamknięcia będzie 
wyraźnie powiązane z tematycznymi i szczegółowymi celami danego programu lub 
programów.

Poprawka 99

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 tematycznymi i 
szczegółowymi celami danego programu 
lub programów.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 38 ust. 1.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
zasoby i zyski kapitałowe oraz inne 
dochody związane ze wsparciem z 
funduszy objętych zakresem wspólnych
ram strategicznych na rzecz instrumentów 
finansowych były wykorzystywane 
zgodnie z celami programu przez okres co 
najmniej 10 lat od daty zamknięcia 
programu.

Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
zasoby i zyski kapitałowe oraz inne 
dochody związane ze wsparciem z 
funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów na rzecz instrumentów 
finansowych były wykorzystywane 
zgodnie z tematycznymi i szczegółowymi
celami programu przez okres co najmniej 
10 lat od daty zamknięcia programu.

Or. en

Uzasadnienie

(Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej). Celem poprawki jest 
zagwarantowanie, że wykorzystanie środków pozostałych po zamknięciu programu będzie 
wyraźnie powiązane z tematycznymi i szczegółowymi celami danego programu lub 
programów.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3, modele dotyczące monitorowania i 
dostarczania Komisji informacji na temat 
instrumentów finansowych, w tym 
odnośnie instrumentów finansowych, o 



PR\902007PL.doc 69/105 PE487.740v03-00

PL

o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a). których mowa w art. 33 ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Zakres aktu delegowanego powinien zostać wyjaśniony poprzez lepszą definicję zakresu 
samego artykułu.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.

1. Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli zaangażowanych
partnerów, zgodnie z art. 5. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania komitetu 
monitorującego oraz wzmocnienie roli odnośnych partnerów.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
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dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.

dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia odpowiednich uwarunkowań ex 
ante zgodnie z art. 17 i wszelkie kwestie, 
które wpływają na wykonanie programu, 
oraz podjęte środki naprawcze. W 
stosownych przypadkach do rocznych 
sprawozdań z realizacji dołącza się 
sprawozdanie przygotowane zgodnie z art. 
40, dotyczące operacji obejmujących 
instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zadbanie o to, aby roczne sprawozdania z realizacji odnosiły się do 
uzgodnionych uwarunkowań ex ante związanych z programem. Ponadto należy jasno określić 
związek z art. 40.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja analizuje roczne sprawozdania 
z realizacji i informuje państwo 
członkowskie o swoich uwagach w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania rocznego 
sprawozdania z realizacji i w ciągu 5 
miesięcy od otrzymania sprawozdania
końcowego. W przypadku gdy Komisja nie 
przekaże uwag w tych terminach, 
sprawozdania uznaje się za przyjęte.

6. Komisja analizuje roczne i końcowe
sprawozdania z realizacji i informuje 
państwo członkowskie o swoich uwagach 
w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
rocznego sprawozdania z realizacji i w 
ciągu 5 miesięcy od otrzymania
sprawozdania końcowego. W przypadku 
gdy Komisja nie przekaże uwag w tych 
terminach, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

Or. en
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
po posiedzeniu podjęto odpowiednie 
działania następcze w celu uwzględniania 
wszelkich uwag Komisji.

5. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
w ciągu trzech miesięcy podjęto 
odpowiednie działania następcze w celu
uwzględniania wszelkich uwag Komisji.

Or. en

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W 2017 r. i 2019 r. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie strategiczne 
podsumowujące sprawozdania państw 
członkowskich z postępu prac i przekazuje 
je do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów.

4. W 2017 r. i 2019 r. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie strategiczne 
podsumowujące sprawozdania państw 
członkowskich z postępu prac i przekazuje 
je do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów
odpowiednio do 31 grudnia 2017 r. i 31 
grudnia 2019 r.  

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o punktualne przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań 
strategicznych, aby debata polityczna mogła odbyć się w PE w kontekście debaty dotyczącej 
semestru europejskiego.
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
inicjatyw przewodnich ustanowionych w 
ramach tej strategii.

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiedniego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również w odniesieniu do PKB oraz 
bezrobocia, w stosownych przypadkach.

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Ponadto wpływ programów jest 
oceniany zgodnie z misją odpowiedniego 
funduszu objętego zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również w 
odniesieniu do PKB oraz bezrobocia, w 
stosownych przypadkach.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że programy będą przede wszystkim oceniane pod kątem realizacji ich 
celów, jak również wypełniania misji funduszy objętych zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, a także w odniesieniu do celów strategii Europa 2020.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych 
i, w stosownych przypadkach, 
specyficznych dla programu.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. e). 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosowane były procedury mające na celu 
wyprodukowanie i zgromadzenie danych 
niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w 
tym danych odnoszących się do 
wskaźników ogólnych i, w stosownych 
przypadkach, specyficznych dla programu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że można przeprowadzać oceny przy wsparciu ze strony 
funduszy objętych rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy 
są funkcjonalnie niezależni od podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację programu. 
Komisja przedstawia wytyczne dotyczące 
tego, w jaki sposób przeprowadzać oceny.

3. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy 
są funkcjonalnie niezależni od podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację programu. 
Komisja przedstawia wytyczne dotyczące 
tego, w jaki sposób przeprowadzać oceny, 
niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie zadbać o to, aby Komisja przedstawiła wytyczne na temat tego, w jaki 
sposób przeprowadzać oceny, na początku okresu programowania.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wkładu w realizację unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy uwzględnieniu 
wybranych celów tematycznych i 
priorytetów oraz potrzeb krajowych i 
regionalnych;

(a) wkładu w realizację unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy uwzględnieniu 
wybranych celów tematycznych i 
priorytetów oraz potrzeb krajowych i 
regionalnych, a także przy zapewnieniu 
równowagi między tymi potrzebami a 
celami Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 16 oprócz oceny wkładu politycznego w realizację celów strategii 
UE 2020 ocena ex ante musi również brać pod uwagę, w jaki sposób uwzględniono konkretne 
regionalne potrzeby rozwojowe.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji;

(l) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
środków mających na celu usunięcie 
barier uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby w ocenach ex ante brano pod uwagę środki służące walce z 
dyskryminacją i wsparciu integracji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ma) kroków podjętych w celu 
zaangażowania partnerów zgodnie z art. 4 
ust. 4 i art. 5.

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas okresu programowania 
instytucje zarządzające przeprowadzają
oceny, w tym oceny w celu analizy 
efektywności, skuteczności i wpływu 
każdego programu na podstawie planu 
oceny. Co najmniej raz podczas okresu 
programowania ocena obejmuje analizę 
sposobu, w jaki wsparcie z funduszy 
przyczyniło się do osiągnięcia celów w 
odniesieniu do każdej osi priorytetowej.
Wszystkie oceny powinny być zbadane 
przez komitet monitorujący i przesłane do 
Komisji.

3. Podczas okresu programowania 
instytucje zarządzające dopilnowują, by
oceny były przeprowadzone, w tym oceny 
w celu analizy efektywności, skuteczności 
i wpływu każdego programu na podstawie 
planu oceny. Co najmniej raz podczas 
okresu programowania ocena obejmuje 
analizę sposobu, w jaki wsparcie z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów przyczyniło się do osiągnięcia 
celów w odniesieniu do każdej osi 
priorytetowej. Wszystkie oceny powinny 
być zbadane przez komitet monitorujący i 
przesłane do Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie spójności art. 49 z art. 47 ust. 3, zgodnie z którym 
oceny przeprowadzają funkcjonalnie niezależni eksperci.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję lub państwa członkowskie, w 
ścisłej współpracy. Oceny ex-post badają 
skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami 
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję lub państwa członkowskie, w 
ścisłej współpracy. Oceny ex-post badają 
skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów oraz ich 
wkład w realizację unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie ze szczegółowymi 
wymogami ustanowionymi w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy. 
Oceny ex post zostają zakończone do dnia 
31 grudnia 2023 r. Dla każdego funduszu 
Komisja przygotowuje sprawozdania 
podsumowujące i oceniające, zawierające 
streszczenie ocen ex post, które to 
sprawozdania przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów. 
Przygotowanie takich sprawozdań 
podsumowujących i oceniających należy 
zakończyć do dnia 30 czerwca 2024 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdania podsumowujące były przygotowywane w poprzednim okresie programowania i 
ta dobra praktyka powinna być kontynuowana i mieć konkretną podstawę prawną. W ten 
sposób ocena, która jest podstawą podejścia ukierunkowanego na wyniki, zyskałaby na 
widoczności dzięki debatom politycznym w wymienionych organach UE. Ponadto 
zagwarantowałoby to ciągłość procesu formułowania polityki.
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) wzmocnienia potencjału krajowego i 
regionalnego w zakresie planowania 
inwestycyjnego, oceny potrzeb, 
przygotowania, opracowywania i 
wdrażania instrumentów finansowych, 
wspólnych planów działania oraz dużych 
projektów, w tym wspólnych inicjatyw z 
EBI.

(j) wzmocnienia potencjału krajowego i 
regionalnego w zakresie planowania 
inwestycyjnego, oceny potrzeb, 
przygotowania, opracowywania i 
wdrażania instrumentów finansowych, 
wspólnych planów działania, 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych
oraz dużych projektów, w tym wspólnych 
inicjatyw z EBI.

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowane inwestycje terytorialne stanowią innowacyjne podejście do wdrażania polityki i 
aby zagwarantować jego skuteczność, niezbędna jest dostępność pomocy technicznej celem 
wsparcia odpowiednich organów.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera (j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) wzmocnienia potencjału i kompetencji 
partnerów zgodnie z art. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Partnerzy powinni również czerpać korzyści z zasobów przeznaczonych na budowanie 
potencjału, aby mogli skutecznie wesprzeć ten proces, gdyż często brakuje im odpowiednich 
zasobów, aby w pełni wykorzystać swoją wiedzę fachową dotyczącą programowania.
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Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa członkowskiego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych
ram strategicznych mogą być wspierane 
działania w zakresie przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informacji i komunikacji, tworzenia sieci, 
rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu.
Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być wykorzystane 
przez państwo członkowskie do wspierania 
działań na rzecz zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów, w 
tym działań takich jak systemy 
elektronicznej wymiany danych oraz 
działań mających na celu wzmocnienie 
potencjału organów państwa 
członkowskiego i beneficjentów w zakresie 
zarządzania i wykorzystania tych funduszy.
Działania te mogą dotyczyć 
poprzedzających oraz kolejnych okresów 
programowania.

1. Z inicjatywy państwa członkowskiego z 
funduszy objętych zakresem
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów mogą być wspierane działania w 
zakresie przygotowania, zarządzania, 
monitorowania, oceny, informacji i 
komunikacji, tworzenia sieci, 
rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu.
Fundusze objęte zakresem rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów mogą być 
wykorzystane przez państwo członkowskie 
do wspierania działań na rzecz 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
dla beneficjentów, w tym działań takich jak 
systemy elektronicznej wymiany danych 
oraz działań mających na celu 
wzmocnienie potencjału organów państwa 
członkowskiego, w tym lokalnych i
regionalnych organów publicznych, i
beneficjentów w zakresie zarządzania i 
wykorzystania tych funduszy. Działania te 
mogą dotyczyć poprzedzających oraz 
kolejnych okresów programowania.
Zasoby przeznaczone na pomoc 
techniczną przyczyniają się również do 
budowania potencjału partnerów zgodnie 
z art. 5, a tym samym dają im możliwość 
wypełniania swoich obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić pomoc techniczną na odpowiednim szczeblu terytorialnym. Partnerzy 
powinni również czerpać korzyści z zasobów przeznaczonych na budowanie potencjału, aby 
mogli skutecznie wesprzeć ten proces, gdyż często brakuje im odpowiednich zasobów, aby w 
pełni wykorzystać swoją wiedzę fachową dotyczącą programowania.
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dochód netto wygenerowany 
bezpośrednio przez operację podczas jej 
realizacji, który nie został wzięty pod 
uwagę w czasie zatwierdzania operacji, 
zostaje odjęty od wydatków 
kwalifikowalnych operacji we wniosku o 
płatność końcową złożonym przez 
beneficjenta. Zasada ta nie ma 
zastosowania do instrumentów 
finansowych i nagród.

6. Dochód netto wygenerowany 
bezpośrednio przez operację podczas jej 
realizacji, który nie został wzięty pod 
uwagę w czasie zatwierdzania operacji, 
zostaje odjęty od wydatków 
kwalifikowalnych operacji najpóźniej we 
wniosku o płatność końcową złożonym 
przez beneficjenta. Zasada ta nie ma 
zastosowania do instrumentów 
finansowych i nagród.

Or. en

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podatek od wartości dodanej (VAT). 
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT i jeżeli są płacone przez 
beneficjentów innych niż osoby 
niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z 
definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit 
pierwszy dyrektywy 2006/112/WE, pod 
warunkiem że takie kwoty VAT nie są 
ponoszone w związku z zapewnianiem 
infrastruktury.

(c) podatek od wartości dodanej (VAT). 
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT.

Or. en

Uzasadnienie

Niemożliwe do odzyskania kwoty VAT powinny być kwalifikowalne, aby wspomóc 
beneficjentów i regiony w osiągnięciu celów polityki spójności w obecnej sytuacji kryzysu 
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gospodarczego.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączna kwota przydzielona w ramach 
programu do operacji zlokalizowanych 
poza obszarem objętym programem nie
przekracza 10% wsparcia z EFRR, 
Funduszu Spójności i EFMR na poziomie 
priorytetu, lub 3% wsparcia z EFRROW na
poziomie programu;

(b) łączna kwota przydzielona w ramach 
programu do operacji zlokalizowanych 
poza obszarem objętym programem jest nie
mniejsza niż 1% i nie większa niż 10% 
wsparcia z EFRR, Funduszu Spójności i 
EFMR na poziomie priorytetu, lub 3% 
wsparcia z EFRROW na poziomie 
programu;

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją relokowano;

(a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją przeniesiono, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy przeniesienie produkcji odbywa się w 
ramach tego samego regionu;

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie produkcji w ramach tego samego regionu należy uznać za wyjątek, ponieważ 
dany region nadal korzysta z inwestycji.
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Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie 
zobowiązania budżetowe następują po 
decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 18.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku PKB na 
mieszkańca każdego regionu, mierzonego 
parytetem siły nabywczej i obliczanego na 
podstawie danych liczbowych Unii za 
okres od XXXX do XXXX, do średniej 
PKB UE-27 w tym samym okresie 
odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dla ścisłości należy zadbać o to, aby przy zaliczaniu regionów do jednej z trzech kategorii 
brano pod uwagę najnowsze dostępne dane.
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Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007
do 2009 r., wynosi mniej niż 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

3. Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 
XXXX do XXXX, wynosi mniej niż 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dla ścisłości należy zadbać o to, aby brano pod uwagę najnowsze dostępne dane

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
ustala się na poziomie 96,52 % zasobów 
ogólnych (tj. na kwotę 324 320 492 844
EUR) i przydziela się w następujący 
sposób:

1. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
ustala się na poziomie XX % zasobów 
ogólnych (tj. na kwotę XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) i przydziela się w 
następujący sposób:

Or. en

Uzasadnienie

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
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European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50,13 % (tj. kwota 162 589 839 384
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

(a) XX % (tj. kwota XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z poprawką do art. 84 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 12,01% (tj. kwota 38 951 564 661 
EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

(b) XX% (tj. kwota XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z poprawką do art. 84 ust. 1 część wprowadzająca.
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Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 16,39 % (tj. kwota 53 142 922 017
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

(c) XX % (tj. kwota XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) dla regionów lepiej 
rozwiniętych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z poprawką do art. 84 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 21,19 % (tj. kwota 68 710 486 782
EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

(d) XX% (tj. kwota XXXX XXXX XXXX 
XXXX EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z poprawką do art. 84 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29 % (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 

(e) XX % (tj. kwota XXXX XXXX XXXX
EUR) jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
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przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji. przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z poprawką do art. 84 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, z uwzględnieniem w 
odpowiednich przypadkach szczególnej 
sytuacji regionów, w których panują 
poważne i trwałe niekorzystne warunki 
przyrodnicze lub demograficzne, 
zamożność kraju oraz stopa bezrobocia w 
regionach słabiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym;

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria podziału środków między państwa członkowskie powinny również uwzględniać 
szczególną sytuację regionów, w których panują poważne i trwałe niekorzystne warunki 
przyrodnicze lub demograficzne. Punktem wyjścia niniejszej poprawki jest potrzeba dalszego 
wzmocnienia terytorialnego wymiaru polityki.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5 % środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” stanowi rezerwę na 
wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 18.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa może 
dotyczyć jednej lub więcej kategorii 
regionu lub obejmować jeden priorytet 
inwestycyjny lub łączyć więcej
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych i funduszy, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się rzeczywiste podejście oparte na wielu funduszach, pozwalające państwom 
członkowskim, regionom i organom lokalnym na pełną elastyczność przy opracowywaniu 
programów, aby jak najlepiej osiągnąć cele polityki spójności oraz cele Unii.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy partnerskiej oraz 

(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy partnerskiej oraz 
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wyników oceny ex ante; wyników oceny ex ante, a także – w 
stosownych przypadkach – potrzeb 
rozwojowych danego regionu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 16 istotne znaczenie ma zadbanie o to, aby w strategii dotyczącej 
roli programów operacyjnych w realizacji strategii Europa 2020 uwzględniano konkretne 
potrzeby rozwojowe regionów.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr [...] [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) orientacyjny wykaz funkcjonalnych 
obszarów miejskich, zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 14 lit. b) pkt (ii), 
w których realizowane będą zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFRR na te 
działania, w tym środki przekazane 
miastom na zarządzanie na podstawie art. 7 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [EFRR], 
a także orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFS na działania zintegrowane;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu na sporządzenie orientacyjnych wykazów w 
programach operacyjnych, w oparciu o kryteria określone w umowach partnerskich. Dlatego 
włączenie tych wykazów do programów operacyjnych uwarunkowane jest przyjęciem 
poprawki do art. 23, której celem jest wprowadzenie przepisu pozwalającego na 
przedstawianie programów operacyjnych maksymalnie 3 miesiące po zatwierdzeniu umowy 
partnerskiej.
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Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

(vi) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii na rzecz basenów morskich, w 
przypadku gdy państwa członkowskie i 
regiony biorą udział w realizacji takich 
strategii;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 11. Należy podkreślić wkład funduszy objętych 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów w państwach członkowskich i regionach 
uczestniczących w realizacji strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenów 
morskich.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu
sprostania regionalnym wyzwaniom 
demograficznym oraz zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności i osób niepełnosprawnych
oraz orientacyjny przydział środków;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 14 lit. c).

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z załącznikiem IV, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i
programu operacyjnego – opis działań
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante oraz 
harmonogram tych działań;

(ii) dla każdego stosownego
uwarunkowania ex ante, określonego 
zgodnie z art. 17 i załącznikiem IV, które 
pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia programu operacyjnego –
opis działań, jakie mają zostać podjęte na 
szczeblu krajowym i regionalnym, a także 
harmonogram ich wdrożenia, aby 
zagwarantować, że zostaną one 
zrealizowane w ciągu dwóch lat od 
przyjęcia umowy partnerskiej lub do dnia 
31 grudnia 2016 r., w zależności od tego, 
który z tych terminów nastąpi wcześniej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie dostosować niniejsze przepisy do przepisów art. 17 w sprawie 
uwarunkowań ex ante.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (g) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. Jeśli na współfinansowanie 
krajowe składają się środki publiczne i 

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. W przypadku osi 
priorytetowych, które dotyczą więcej niż 
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prywatne, tabela przedstawia orientacyjny 
podział na komponenty publiczne i 
prywatne. Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

jednej kategorii regionu, tabela ta określa 
poszczególne kwoty z każdego 
konkretnego funduszu oraz kwoty 
współfinansowane dla każdej kategorii 
regionu. W przypadku osi priorytetowych, 
które łączą priorytety inwestycyjne z 
różnych celów tematycznych, tabela 
określa poszczególne kwoty z konkretnych 
funduszy oraz odnośne kwoty 
współfinansowane dla każdego z tych 
priorytetów. Jeśli na współfinansowanie 
krajowe składają się środki publiczne i 
prywatne, tabela przedstawia orientacyjny 
podział na komponenty publiczne i 
prywatne. Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

Or. en

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
10% unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnym okresie przewidziano limit 10% w odniesieniu do finansowania krzyżowego. Nie 
należy zmniejszać tego limitu, mając na uwadze potrzebę zachowania elastyczności w 
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dostarczaniu komplementarnego wsparcia ze strony różnych funduszy.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólny plan działania to operacja 
definiowana i zarządzana w odniesieniu do 
produktów/usług oraz rezultatów, które 
chce osiągnąć. Obejmuje grupę projektów, 
nie polegających na udostępnianiu 
infrastruktury, prowadzonych na 
odpowiedzialność beneficjenta, jako część 
programu operacyjnego lub programów 
operacyjnych. Produkty/usługi oraz 
rezultaty wspólnego planu działania są 
uzgadniane przez państwo członkowskie i 
Komisję i przyczyniają się do osiągnięcia 
szczegółowych celów programów 
operacyjnych oraz stanowią podstawę 
wsparcia z funduszy. Rezultaty odnoszą się 
do bezpośrednich skutków wspólnego 
planu działania. Beneficjentem jest 
podmiot prawa publicznego. Wspólnych 
planów działania nie uważa się za duże 
projekty. 

1. Wspólny plan działania to operacja 
definiowana i zarządzana w odniesieniu do 
produktów/usług oraz rezultatów, które 
chce osiągnąć. Obejmuje grupę projektów, 
nie polegających na udostępnianiu 
infrastruktury, prowadzonych na 
odpowiedzialność beneficjenta, w tym 
władz lokalnych i regionalnych, jako 
część programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych. Produkty/usługi 
oraz rezultaty wspólnego planu działania są 
uzgadniane przez państwo członkowskie i 
Komisję i przyczyniają się do osiągnięcia 
szczegółowych celów programów 
operacyjnych oraz stanowią podstawę 
wsparcia z funduszy. Rezultaty odnoszą się 
do bezpośrednich skutków wspólnego 
planu działania. Beneficjentem jest 
podmiot prawa publicznego. Wspólnych 
planów działania nie uważa się za duże 
projekty. 

Or. en

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie publiczne przyznane na 
wspólny plan działania wynosi co najmniej
10 000 000 EUR lub 20% wsparcia 
publicznego programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych, w zależności od 

2. Wsparcie publiczne przyznane na 
wspólny plan działania wynosi co najmniej
5 000 000 EUR lub 10% wsparcia 
publicznego programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych, w zależności od 
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tego, która wartość jest niższa. tego, która wartość jest niższa.

Or. en

Uzasadnienie

Niższy próg uznaje się generalnie za właściwszy sposób zagwarantowania, że instrument ten 
odpowiada dostępnej masie krytycznej.  Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to 
określone w prawie minimum, a w wielu państwach członkowskich próg uzgodniony w 
procesie negocjacji będzie prawdopodobnie wyższy.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) analizę zmian potrzeb i celów 
uzasadniających wspólny plan działania, z 
uwzględnieniem celów programów 
operacyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, zaleceń dla poszczególnych 
państwa oraz ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii zgodnie z art. 121 
ust. 2, a także zaleceń Rady, które 
państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich politykach zatrudnienia zgodnie z 
art. 148 ust. 4 Traktatu;

(1) analizę zmian potrzeb i celów 
uzasadniających wspólny plan działania, z 
uwzględnieniem celów programów 
operacyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, krajowych programów 
reform;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe programy reform to długofalowe strategiczne dokumenty dotyczące planowania, 
które określają niezbędne reformy gospodarcze i działania restrukturyzacyjne potrzebne w 
celu podniesienia konkurencyjności. Natomiast zalecenia dla poszczególnych krajów 
przygotowuje się co roku w oparciu o podejście krótkoterminowe. Z tego też powodu trudniej 
jest odnieść je do długoterminowej wizji funduszy objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów.
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Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych i osób 
niepełnosprawnych, w tym, w stosownych 
przypadkach, wykorzystane środki 
finansowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby w sprawozdaniach z realizacji brano pod uwagę środki służące walce 
z dyskryminacją i wsparciu integracji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu
sprostania regionalnym wyzwaniom 
demograficznym i zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, zwłaszcza w odniesieniu do 
społeczności zmarginalizowanych, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 14 lit. c).

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje unijne i organy doradcze 
mogą również organizować akcje mające 
na celu propagowanie wiedzy na temat 
polityki spójności oraz jej wartości 
dodanej dla obywateli Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów powinno umożliwiać przeprowadzanie akcji 
uświadamiających nie tylko państwom członkowskim, ale również instytucjom europejskim i 
organom doradczym, aby wyjaśnić obywatelom sposób wykorzystywania funduszy w 
regionach i miastach. Pozwoliłoby to również na pokazanie wkładu Unii Europejskiej w ten 
proces.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, pod 
warunkiem przestrzegania zasady 
rozdzielenia funkcji, instytucja zarządzająca, 
instytucja certyfikująca i, w stosownych 
przypadkach, instytucja audytowa, mogą 
stanowić część tego samego organu lub 
podmiotu publicznego. W przypadku 
programów operacyjnych, dla których łączna 
kwota wsparcia z funduszy przekracza kwotę 
250 000 000 EUR, instytucja audytowa nie 
może jednak stanowić części tego samego 
organu lub podmiotu publicznego co 

5. W przypadku celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, pod 
warunkiem przestrzegania zasady 
rozdzielenia funkcji, instytucja zarządzająca, 
instytucja certyfikująca i, w stosownych 
przypadkach, instytucja audytowa, mogą 
stanowić część tego samego organu lub 
podmiotu publicznego. W przypadku 
programów operacyjnych, dla których łączna 
kwota wsparcia z funduszy przekracza kwotę 
250 000 000 EUR, instytucja audytowa nie 
może jednak stanowić części tego samego 
organu lub podmiotu publicznego co 
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instytucja zarządzająca. instytucja zarządzająca, chyba że Komisja w 
poprzednim okresie programowania doszła 
do wniosku, że może polegać na opinii 
audytowej państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis, zgodnie z którym instytucja audytowa nie może być częścią tego samego organu lub 
podmiotu publicznego co instytucja zarządzająca, jak np. przepis zaproponowany w art. 113 
ust. 5, naraziłby dobrze funkcjonujące systemy na niepotrzebne ryzyko oraz zwiększyłby 
obciążenia administracyjne.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 8

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 przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142, 
określających szczegółowe zasady
tworzenia systemu, o którym mowa w ust. 
2 lit. d), a także zasady wymiany 
informacji zapisanych i przechowywanych 
w tym systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić zakres aktów delegowanych za pomocą odniesienia do ich treści.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142,
ustanawiających przepisy dotyczące 
ścieżki audytu, o której mowa w ust. 4 lit. 
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d).

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić zakres aktów delegowanych za pomocą odniesienia do ich treści.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
ust. 3.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wykorzystania danych zgromadzonych podczas audytów 
przeprowadzonych przez urzędników Komisji lub upoważnionych przedstawicieli Komisji 
mają zasięg ogólny, a ich celem jest uzupełnienie niektórych innych niż istotne elementów 
podstawowego aktu legislacyjnego.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ akredytujący przyjmuje formalną 
decyzję w celu akredytacji instytucji 
zarządzających i certyfikujących, które 
spełniają kryteria akredytacyjne przyjęte 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 142.

1. Organ akredytujący przyjmuje formalną 
decyzję w celu akredytacji instytucji 
zarządzających i certyfikujących, które 
spełniają odpowiednie kryteria 
akredytacyjne zgodnie z art. 64 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy przeformułować tekst zgodnie ze standardowym modelem wykorzystywanym zawsze w 
przypadku, kiedy mowa jest o uprawnieniach do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142, 
określających kryteria akredytacji, o 
których mowa w ustępie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeformułować tekst zgodnie ze standardowym modelem wykorzystywanym zawsze w 
przypadku, kiedy mowa jest o uprawnieniach do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty przechowuje się bądź w 
formie oryginałów, bądź ich 
uwierzytelnionych odpisów lub na
powszechnie uznanych nośnikach danych, 
w tym jako elektroniczne wersje 
dokumentów oryginalnych lub dokumenty 
istniejące wyłącznie w wersji 
elektronicznej.

2. Dokumenty przechowuje się bądź w 
formie oryginałów, bądź ich 
uwierzytelnionych odpisów lub na 
uznanych nośnikach danych, w tym jako 
elektroniczne wersje dokumentów 
oryginalnych lub dokumenty istniejące 
wyłącznie w wersji elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie i użycie słowa „powszechnie” jest zbyt nieprecyzyjne i powinno 
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zostać zmienione, aby zadbać o określenie jasnego i jednoznacznego zakresu dla aktów 
delegowanych.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, aby określić, które 
nośniki danych mogą zostać uznane za 
powszechnie akceptowane.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142,
określających, które nośniki danych mogą
być akceptowane.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie i użycie słowa „powszechnie” jest zbyt nieprecyzyjne i powinno 
zostać zmienione, aby zadbać o określenie jasnego i jednoznacznego zakresu dla aktów 
delegowanych.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Procedura poświadczania zgodności 
dokumentów przechowywanych wyłącznie 
na powszechnie akceptowanych nośnikach 
danych z dokumentem oryginalnym jest 
ustanawiana przez organy krajowe i 
gwarantuje, że wersje te są zgodne z 
wymogami prawa krajowego i można się 
na nich oprzeć do celów audytu.

5. Procedura poświadczania zgodności 
dokumentów przechowywanych wyłącznie 
na akceptowanych nośnikach danych z 
dokumentem oryginalnym jest ustanawiana 
przez organy krajowe i gwarantuje, że 
wersje te są zgodne z wymogami prawa 
krajowego i można się na nich oprzeć do 
celów audytu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie i użycie słowa „powszechnie” jest zbyt nieprecyzyjne i powinno 
zostać zmienione, aby zadbać o określenie jasnego i jednoznacznego zakresu dla aktów 
delegowanych.
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Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1 – litera (g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 20.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować, w drodze
aktów delegowanych zgodnie z art. 142,
zmiany do załącznika V do niniejszego 
rozporządzenia w zakresie odpowiednich 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142,
dotyczących zmian do załącznika V, aby w 
razie konieczności uzupełnić wymogi 
dotyczące działań informacyjnych i 
promocyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić zakres aktu delegowanego.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
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delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

przyjęcia aktów delegowanych podlega
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie tekstu powinno opierać się na standardowym modelu – należy wymienić 
artykuły odnoszące się do uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. ...1, 
powierza się Komisji na okres 3 lat od dnia 
...2 Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu trzech lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
______________
1 Należy wstawić numery wszystkich 
artykułów przewidujących akty 
delegowane.
2 Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie tekstu powinno opierać się na standardowym modelu – należy wymienić 
artykuły odnoszące się do uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych. Ponadto należy 
określić czas obowiązywania przekazanych uprawnień.
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Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazanie uprawnień, o których mowa w 
art. 141, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

Przekazanie uprawnień, o którym mowa w 
art. ...1 , może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę.
_______________
1 Należy wstawić numery wszystkich 
artykułów przewidujących akty 
delegowane.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie tekstu powinno opierać się na standardowym modelu – należy wymienić 
artykuły odnoszące się do uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 
...1 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie 3 miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o 3 miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

____________
1 Należy wstawić numery wszystkich 
artykułów przewidujących akty 
delegowane.
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Uzasadnienie

Sformułowanie tekstu powinno opierać się na standardowym modelu – należy wymienić 
artykuły odnoszące się do uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych. Ponadto należy 
określić czas obowiązywania przekazanych uprawnień.

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.

skreślony

Or. en

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.

skreślony

Or. en
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Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9.2. – kolumna trzecia –
wprowadzenie – tiret pierwsze – podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych,

zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla potrzebę wzięcia pod uwagę grup znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna druga

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie strategii na rzecz promowania
równouprawnienia płci i mechanizmu 

Istnienie strategii mającej na celu 
osiągnięcie celów Unii w zakresie
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gwarantującego jej skuteczną realizację. równouprawnienia płci oraz mechanizmu 
gwarantującego jej skuteczną realizację
poprzez uwzględnianie aspektu płci i 
podejmowanie konkretnych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla potrzebę wzięcia pod uwagę aspektu płci.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna trzecia –
wprowadzenie – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

plan i kryteria ex ante włączenia celów 
dotyczących równouprawnienia płci 
poprzez normy i wytyczne,

plan i kryteria ex ante włączenia celów 
dotyczących równouprawnienia płci 
poprzez normy i wytyczne w tym zakresie 
dla wszystkich funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia celów UE związanych z równouprawnieniem płci należy uwzględniać 
aspekt płci w przypadku wszystkich funduszy objętych zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – sekcja 2.1. – punkt 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) centra informacji europejskiej, jak 
również przedstawicielstwa Komisji oraz 
biura informacyjne Parlamentu 
Europejskiego w państwach 
członkowskich,
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Uzasadnienie

Jako że w państwach członkowskich obecne są również biura informacyjne PE, powinny one 
również uczestniczyć w działaniach informacyjnych i rozpowszechnianiu informacji.


