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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,
– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2011)0612),

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

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

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

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 
Transportu i Turystyki (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 191 z 26.6.2012, s. 38.
2 Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 143.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że Unia
powinna rozwijać i prowadzić działania 
służące wzmocnieniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W 
związku z tym Fundusz Spójności 
powinien wspierać finansowo projekty w 
dziedzinie środowiska oraz sieci 
transeuropejskie w zakresie infrastruktury 
transportu.

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
Unia ma rozwijać i prowadzić działania 
służące wzmocnieniu jej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W 
związku z tym Fundusz Spójności 
powinien wspierać finansowo projekty w 
dziedzinie środowiska oraz sieci 
transeuropejskie w zakresie infrastruktury 
transportu.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie (UE) nr […]/2012 z 
dnia […] 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 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 [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów – RWP] 
ustanawia nowe ramy działania dla 
funduszy strukturalnych i Funduszu 

(2) Przepisy wspólne dla Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności 
określono w rozporządzeniu (UE) nr
[…]/2013 z dnia […] ustanawiającym
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 ustanawiającym
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności oraz uchylającym
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Spójności. Należy określić cele Funduszu 
Spójności w stosunku do nowych ram jego 
działania oraz w stosunku do celu, który 
wyznaczono mu w Traktacie.

rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów – RWP]. RWP ustanawia nowe 
ramy działania dla europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym dla
Funduszu Spójności. Należy zatem określić 
cele Funduszu Spójności w stosunku do 
nowych ram jego działania oraz w 
stosunku do celu, który wyznaczono mu w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia, za pośrednictwem Funduszu 
Spójności, może udzielić wsparcia 
działaniom przyczyniającym się do 
realizacji celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego określonych w art. 
11 oraz 191 Traktatu.

(3) Unia, za pośrednictwem Funduszu 
Spójności, może udzielić wsparcia 
działaniom przyczyniającym się do 
realizacji celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego określonych w art. 
11 oraz 191 TFUE, a mianowicie celów 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, a w sektorze transportowym, 
poza sieciami transeuropejskimi, celów 
dotyczących kolei, transportu rzecznego i 
morskiego, intermodalnych systemów 
transportowych i ich interoperacyjności, 
zarządzania ruchem drogowym, morskim i 
lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Fundusz Spójności powinien 
wspierać projekty w dziedzinie 
infrastruktury transportowej 
przedstawiające europejską wartość 
dodaną przewidziane w rozporządzeniu 
(UE) nr […]/2013 ustanawiającym 
instrument „Łącząc Europę”. Wsparcia 
należy udzielać zgodnie z art. [84 ust. 4] 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP] i 
jedynie państwom członkowskim 
uprawnionym do ubiegania się o środki z 
Funduszu Spójności, z zastosowaniem 
poziomów współfinansowania mających 
zastosowanie do tego funduszu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Art. 192 ust. 5 TFUE przewiduje 
odstępstwo od ogólnej zasady zawartej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu. Należy zatem w 
miarę możliwości nie dopuszczać do 
powstania szkód, a gdy mimo wszystko 
dojdzie do zanieczyszczenia, należy 
dopilnować by, zapłacił zanieczyszczający.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące rodzajów działań, które 
mogą być wspierane przez Fundusz 
Spójności w ramach celów tematycznych 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr
[…]/2013 [RWP].

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Inwestycje ukierunkowane na 
osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem 
działań wymienionych w załączniku 1 do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 
nie powinny kwalifikować się do wsparcia 
z Funduszu Spójności, ponieważ 
korzystają już finansowo ze stosowania tej 
dyrektywy. Wyłączenie to nie powinno 
ograniczać możliwości wykorzystania 
Funduszu Spójności do wsparcia działań 
niewymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, nawet jeśli 
realizują je te same podmioty 
gospodarcze, takich jak inwestycje w 
zakresie efektywności energetycznej 
dotyczące kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej oraz lokalnych systemów 
ciepłowniczych, działania w zakresie 
inteligentnego przesyłu mocy, systemów 
przechowywania i transmisji, działania 
mające na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza itp., nawet jeśli 
jednym z ich pośrednich skutków jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
lub jeśli są one wymienione w planie 
krajowym, o którym mowa w art.. 10c ust. 
1 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Inwestycje w budynki mieszkalne, z 
wyjątkiem promowania efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej, nie mogą kwalifikować się 
do wsparcia z Funduszu Spójności, 
ponieważ wychodzą poza zakres wsparcia 
tego funduszu określony w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Ważne jest zapewnienie 
uwzględnienia przy promowaniu 
inwestycji w zarządzanie ryzykiem 
specjalnych zagrożeń na poziomie 
regionalnym, transgranicznym i 
transnarodowym.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Należy zapewnić komplementarność i 
synergie między interwencjami 
wspieranymi przez Fundusz Spójności, 
EFRR oraz w ramach europejskiej 
współpracy terytorialnej i instrumentu 
„Łącząc Europę”, aby unikać powielania 
działań i zagwarantować optymalne 
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powiązanie różnych rodzajów 
infrastruktury na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby sprostać szczególnym potrzebom 
Funduszu Spójności i aby pozostać w 
zgodzie ze strategią „Europa 2020”, 
zgodnie z którą polityka spójności winna 
wspierać dążenia do osiągnięcia 
inteligentnego, trwałego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy wyznaczyć priorytety inwestycyjne 
w ramach celów tematycznych 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr
[…]/2012.

(6) Aby sprostać szczególnym potrzebom 
Funduszu Spójności i aby pozostać w 
zgodzie ze strategią „Europa 2020”, 
zgodnie z którą polityka spójności winna 
wspierać dążenia do osiągnięcia 
inteligentnego, trwałego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy wyznaczyć priorytety inwestycyjne 
w ramach celów tematycznych 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr
[…]/2013. Te priorytety inwestycyjne 
powinny określać szczegółowe cele, które 
wzajemnie się nie wykluczają i w których 
realizacji uczestniczyć powinien Fundusz 
Spójności. Ponadto te priorytety 
inwestycyjne powinny stanowić podstawę 
do zdefiniowania w ramach 
poszczególnych programów szczególnych 
celów uwzględniających potrzeby 
i specyfikę obszaru objętego programem.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie zastępuje 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
Fundusz Spójności i uchylające

(8) Niniejsze rozporządzenie zastępuje 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
Fundusz Spójności. Rozporządzenie to 
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rozporządzenie (WE) nr 1164/94. W celu 
zachowania przejrzystości należy zatem 
uchylić rozporządzenie (WE) nr
1084/2006.

powinno zatem zostać uchylone. Niniejsze
rozporządzenie nie powinno jednak mieć 
wpływu na kontynuację albo zmianę 
pomocy zatwierdzonej przez Komisję na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1084/2006 lub jakichkolwiek innych 
przepisów mających zastosowanie do tej 
pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które 
w związku z tym należy nadal stosować po 
tym terminie do tej pomocy lub do 
odnośnych projektów aż do ich 
zamknięcia. Wnioski o pomoc złożone lub 
zatwierdzone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1084/2006 powinny zatem 
zachować ważność.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ponieważ cele gospodarcze, społeczne 
i związane ze spójnością terytorialną nie 
mogą zostać w wystarczającym stopniu
zrealizowane przez państwa członkowskie, 
z powodu skali rozbieżności w poziomach 
rozwoju poszczególnych regionów, 
zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych oraz ograniczonych 
zasobów finansowych państw 
członkowskich i regionów, i tym samym 
mogą być lepiej realizowane na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w 
tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. en
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) projekty w dziedzinie infrastruktury 
transportowej przedstawiające europejską 
wartość dodaną przewidziane w 
rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 
[ustanawiającym instrument „Łącząc 
Europę”] na kwotę XX EUR, zgodnie z 
art. [84 ust. 4] rozporządzenia (UE) nr 
[...]/2012 [WPR];

Or. en

Uzasadnienie

W ramach rozmów trójstronnych wszystkie trzy instytucje zgodziły się co do istoty tej 
poprawki, ale zdecydowały o wprowadzeniu jej jako artykułu 2a (nowy), którego treść 
Komisja przedstawi na późniejszym etapie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) likwidacji elektrowni jądrowych; (a) likwidacji i budowy elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) inwestycji ukierunkowanych na 
osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem działań
objętych załącznikiem 1 do dyrektywy



PR\937299PL.doc 15/34 PE486.124v02-00

PL

2003/87/WE;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) budynków mieszkalnych. (c) budynków mieszkalnych, z wyjątkiem 
promowania efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł 
energii.

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wytwarzania, przetwórstwa 
i wprowadzania do obrotu tytoniu 
i wyrobów tytoniowych;

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w 
rozumieniu unijnych zasad pomocy 
państwa;

Or. en
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) inwestycji na rzecz infrastruktury 
portów lotniczych innych niż inwestycje 
związane z ochroną środowiska 
naturalnego.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr
[…]/2012 [RWP] Fundusz Spójności 
wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w zakresie celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr
[…]/2013 [RWP] Fundusz Spójności 
wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w zakresie celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 [RWP]
zgodnie z potrzebami i potencjałem 
opisanymi w umowie o partnerstwie, o 
której mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) ppkt (i) 
tego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wpieranie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 
poprzez:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
odnawialnych źródeł energii;

(i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w małych i średnich
przedsiębiorstwach;

(ii) promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w przedsiębiorstwach, 
zwłaszcza w MŚP;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i korzystania z energii odnawialnej 
w infrastrukturze publicznej, 
z uwzględnieniem budynków publicznych 
i sektora budownictwa mieszkaniowego;

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rozwijania inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego napięcia;

(iv) opracowywanie i wdrażanie
inteligentnych systemów dystrybucji 
niskiego i średniego napięcia;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a – punkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla wszystkich rodzajów terenów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, 
w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej 
i odpowiednio łagodzących środków 
adaptacyjnych;

Or. en

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i 
energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe;

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie dostosowania do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ich ryzyku i 
zarządzania nim poprzez:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie wyspecjalizowanych
inwestycji służących dostosowaniu do 
zmiany klimatu;

(i) wspieranie inwestycji służących 
dostosowaniu do zmiany klimatu, w tym 
podejścia opartego na ekosystemie;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ochrona środowiska i promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
poprzez:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zajęcie się znacznymi potrzebami w 
zakresie inwestycji w sektorze odpadów 
celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska;

(i) inwestowanie w sektor odpadów celem 
wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz aby zaspokoić określone 
przez państwa członkowskie potrzeby w 
zakresie inwestowania wychodzącego poza 
te wymagania;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zajęcie się znacznymi potrzebami w 
zakresie inwestycji w sektorze gospodarki 
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
zawartych w dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska;

(ii) inwestowanie w sektor gospodarki 
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
zawartych w dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska oraz aby zaspokoić 
określone przez państwa członkowskie 
potrzeby w zakresie inwestowania 
wychodzącego poza te wymagania;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, ochronę i rekultywację gleby 
oraz promowanie usług ekosystemowych,
także poprzez program NATURA 2000 i
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zieloną infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c – punkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) działania mające na celu poprawę 
jakości środowiska miejskiego, 
rewitalizacja miast, regeneracja i 
dekontaminacja terenów 
poprzemysłowych (w tym obszarów 
podlegających przekształceniom),
obniżenie zanieczyszczenia powietrza oraz 
promowanie środków zmniejszania 
hałasu;

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wspieranie zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów przepustowości 
występujących w głównych 
infrastrukturach sieciowych poprzez:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie multimodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w transeuropejską sieć 
transportową;

(i) wspieranie multimodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T);

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) rozwój i ulepszanie przyjaznych 
środowisku (także o niskim poziomie 
hałasu) i niskoemisyjnych systemów 
transportu, w tym śródlądowych dróg 
morskich i transportu morskiego, portów,
połączeń multimodalnych i infrastruktury 
portów lotniczych, aby promować 
zrównoważoną mobilność regionalną i 
lokalną;

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) rozwój i remont kompleksowych i 
interoperatywnych systemów transportu 
kolejowego wysokiej jakości oraz 
promowanie środków zmniejszania 
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hałasu;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach i zgodnie z 
art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr
[…]/2012 [RWP] stosuje się wspólne 
wskaźniki określone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Przy 
wskaźnikach produktu wartość bazowa 
wynosi zero, a łączne cele ustala się w 
odniesieniu do roku 2022.

1. Wspólne wskaźniki produktu określone 
w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, wskaźniki rezultatu 
specyficzne dla programu oraz, w
stosownych przypadkach, wskaźniki 
produktu specyficzne dla programu 
stosuje się zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 87 
ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i (iv) rozporządzenia
(UE) nr […]/2013 [RWP].

2. W przypadku wskaźników produktu
specyficznych dla programu wartość 
bazową ustala się na zero, a łączne cele
wyznacza się w odniesieniu do roku 2022.

2. W przypadku wspólnych i
specyficznych dla programu wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
zero. Łączne wartości docelowe ujęte 
ilościowo dla tych wskaźników wyznacza 
się w odniesieniu do roku 2022.

3. W przypadku wskaźników rezultatu 
specyficznych dla programu wartości 
bazowe ustala się w oparciu o najnowsze 
dostępne dane, a cele wyznaczane są w 
odniesieniu do roku 2022, przy czym mogą
one być wyrażone w ujęciu ilościowym lub 
jakościowym.

3. W przypadku wskaźników rezultatu 
specyficznych dla programu, które dotyczą 
priorytetów inwestycyjnych, wartości 
bazowe ustala się w oparciu o najnowsze 
dostępne dane, a cele wyznaczane są w 
odniesieniu do roku 2022. Cele mogą być 
wyrażone w ujęciu ilościowym lub 
jakościowym.

3a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 5a w 
celu zmiany wykazu wspólnych 
wskaźników produktu figurującego w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
aby wprowadzić dostosowania i w 
uzasadnionych przypadkach zapewnić 
skuteczną ocenę postępów we wdrażaniu 
programu.
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Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o pomoc złożone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1084/2006 
zachowują ważność.

2. Wnioski o pomoc złożone lub 
zatwierdzone na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 1084/2006 zachowują ważność.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 3a, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4 ust. 3a, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
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obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3a wchodzi w życie tylko wtedy, 
kiedy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
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 dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 traci 
moc.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 
rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 traci 
moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia
traktuje się jako odniesienia do niniejszego 
rozporządzenia.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia
traktuje się jako odniesienia do niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji 
w załączniku X.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu niniejszego rozporządzenia do 

Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu niniejszego rozporządzenia do 
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dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 177 
Traktatu.

dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 177 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 1 – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Odpady stałe tony Dodatkowe możliwości 
przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Odpady stałe tony/rok Dodatkowe możliwości 
przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 1 – podtytuł 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

m3 Szacowane ograniczenie 
wycieków w sieci 
wodociągowej

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

skreślona skreślona

Or. en



PR\937299PL.doc 27/34 PE486.124v02-00

PL

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 1 – podtytuł 4 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Zapobieganie ryzyku i zarządzenie 
ryzykiem

osoby Liczba ludności 
korzystającej ze środków 
ochrony przed pożarami 
lasu lub innych środków 
ochronnych

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Zapobieganie ryzyku i zarządzenie 
ryzykiem

osoby Liczba ludności 
korzystającej ze środków 
ochrony przed pożarami 
lasu

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 1 – podtytuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Zasklepianie gleby hektary Zmiana powierzchni gleb 
zasklepionych w wyniku 
zabudowy

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

skreślone skreślona skreślona

Or. en
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 1 – podtytuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Przyroda i różnorodność biologiczna hektary Powierzchnia siedlisk o 
lepszym statusie ochrony

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Przyroda i różnorodność biologiczna hektary Powierzchnia siedlisk 
wspierana w celu 
uzyskania lepszego statusu
ochrony

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 2 – podtytuł 3 

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Redukcja emisji gazów cieplarnianych tony 
równoważnik
a CO2

Szacowany spadek emisji 
gazów cieplarnianych 
wyrażony w 
równoważnikach CO2

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Redukcja emisji gazów cieplarnianych tony 
równoważnik
a CO2

Szacowany spadek emisji 
gazów cieplarnianych

Or. en
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 3 – podtytuł 

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Transport miejski przejazdy 
pasażerskie

Wzrost liczby przejazdów 
pasażerskich z 
wykorzystaniem objętej 
wsparciem usługi 
komunikacji miejskiej

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Transport miejski km Całkowita długość nowych 
lub ulepszonych linii 
tramwajowych i linii metra

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 3 – podtytuł 4 

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTK
A

NAZWA

Śródlądowe drogi wodne tonokilometr
y

Wzrost przewozu ładunków 
ulepszonymi śródlądowymi 
drogami wodnymi

Poprawka

JEDNOSTK
A

NAZWA

Śródlądowe drogi wodne km Całkowita długość 
ulepszonych lub 
utworzonych śródlądowych 
dróg wodnych

Or. en
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący Funduszu Spójności 

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

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

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

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

Jeden z nowych – w porównaniu z obecnym rozporządzeniem – elementów znajduje się 
w art. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności, w którym 
zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej zawartą w art. 16 RWP określa się, że wsparcie 
z Funduszu Spójności jest podporządkowane wykazowi priorytetów inwestycyjnych 
w zakresie określonym powyżej i w związku z celami tematycznymi określonymi w art. 9 
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RWP, obejmujących w szczególności:

a) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
b) promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;
c) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
d) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych oraz
e) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

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

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

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

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

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

Wynik rozmów trójstronnych

Podczas rozmów trójstronnych dotyczących Funduszu Spójności trzymano się w miarę 
możliwości stanowiska przegłosowanego przez komisję REGI w dniu 12 lipca 2012 r. Wynik 
jest prawdziwie zadowalający, ponieważ udało się zachować zgodność z treścią większości 
poprawek Parlamentu, a zwłaszcza najważniejszych z nich.

Starano się również osiągnąć dobry stopień koordynacji i synergii z innymi 
rozporządzeniami, co dotyczy zwłaszcza EFRR, gdzie dzięki staraniom udało się dostosować 
odpowiednie priorytety inwestycyjne, tak aby zagwarantować prostsze zasady i łatwiejszą 
interpretację dla beneficjentów.

Zakres Funduszu Spójności (art. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu 
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Spójności) rozszerzono zgodnie z mandatem, aby uwzględnić wsparcie dla efektywności 
energetycznej i korzystania z energii odnawialnej w sektorze budownictwa mieszkaniowego –
jak to już przewidziano dla infrastruktury publicznej i przedsiębiorstw – oraz aby umożliwić 
włączenie do priorytetów inwestycyjnych wsparcia dla wysokosprawnego lokalnego systemu 
ciepłowniczego i kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Główną przyczyną jest fakt, że według najnowszych dostępnych danych, w tym danych 
Komisji Europejskiej, przy obecnych tendencjach UE nie byłaby w stanie osiągnąć nawet 
połowy założonego celu wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Wsparcie z 
Funduszu Spójności dla efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej w 
budynkach mieszkalnych stanowi najbardziej opłacalny sposób osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”.

Podobne uwagi można poczynić do wysokosprawnego lokalnego systemu ciepłowniczego i 
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, pamiętając o ich znaczeniu w państwach 
członkowskich uprawnionych do ubiegania się o środki z Funduszu Spójności, ich szerokim 
marginesie rozwoju oraz o wysoce pozytywnym wpływie na środowisko, który można 
osiągnąć dzięki większej efektywności energetycznej i korzystaniu z energii odnawialnej, co 
sprzyja również redukcji emisji i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.

Pomimo pierwotnego oporu ze strony Rady i Komisji utrzymano odniesienie do wsparcia, 
jakie można przyznać ze środków Funduszu Spójności dla projektów infrastruktury 
transportowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w państwach członkowskich objętych 
polityką spójności. Uczyniono to przy założeniu, że ewentualnego przesunięcia środków 
Funduszu Spójności można dokonać tylko w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, 
nawet jeśli konkretne zasady regulujące przeniesienia mają zostać ustalone w art. 84 RWP. 
Należy wskazać, że cała ta kwestia zależy od ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie 
RWP i wieloletnich ram finansowych (WRF), zarówno jeśli chodzi o wykonalność 
przesunięcia, jak i o rzeczywiste przesuwane kwoty.

W duchu zachowania zgodności z rozporządzeniem w sprawie EFRR postanowiono również 
uwzględnić w rozporządzeniu w sprawie Funduszu Spójności wyraźne wykluczenie wsparcia 
dla wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych 
oraz dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych zasad pomocy państwa.

Ważna zmiana, również tym razem odpowiadająca żądaniom Parlamentu, dotyczy 
przedsiębiorstw, które należy uznać za kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektów 
dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej, ponieważ osiągnięto 
porozumienie, w myśl którego przedsiębiorstwa inne niż MŚP mogą uzyskać wsparcie.

W odniesieniu do priorytetów inwestycyjnych (art. 3) zwrócono szczególną uwagę na kwestie 
środowiskowe. Oprócz wsparcia dla efektywności energetycznej i energii odnawialnej w 
budynkach mieszkalnych i dla systemu ciepłowniczego i kogeneracji osiągnięto ważne 
porozumienie dotyczące sektora odpadów i wody, przewidujące, że inwestycje w tych 
sektorach będą możliwe, nie tylko by spełnić wymogi dorobku prawnego Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego, ale również aby wyjść poza niego i zaspokoić potrzeby 
identyfikowane przez państwa członkowskie.
Wynikiem takiego podejścia jest również wsparcie dla programu Natura 2000 i dla transportu 
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przyjaznego środowisku.

Dogłębnie przedyskutowano kwestię warunkowości makroekonomicznej i ostatecznie 
postanowiono pozostawić wszelką decyzję w tej sprawie do czasu negocjacji dotyczących 
RWP, które uznano za najlepszą okazję do rozważenia tego problemu z ogólnej perspektywy.

Poza tym z zespołami negocjacyjnymi zajmującymi się innymi rozporządzeniami 
wielokrotnie omawiano wspólne wskaźniki, aby znaleźć rozwiązanie wspólne dla EFRR, 
europejskiej współpracy terytorialnej i Funduszu Spójności. Ostateczne porozumienie 
osiągnięte z Radą i Komisją przewiduje porozumienie międzyinstytucjonalne między trzema 
instytucjami, aby zagwarantować, że pierwotna propozycja Komisji dotycząca załączników i 
przygotowana po długich konsultacjach z ekspertami pozostanie niezmieniona. W razie
potrzeby będzie można zresztą wprowadzić w przyszłości zmiany w drodze aktów 
delegowanych.


