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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 zmienionego wniosku dotyczącego 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 (WE) nr 1083/2006
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0615) 
oraz zmienione wnioski COM (COM (2012)0496, COM(2013)0146 i COM(2013)0246),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0107/2013),

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

– uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

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

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 grudnia 2011 r. 3,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 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 (A7-0000/2013),

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;

                                               
1 Opinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. C 191, 29.6.2012, s. 30), z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. C 44, z 

15.2.2013, s. 76) i z dnia 22 maja 2013 r., (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 58.
3 Dz.U. C 47 z 17.02.11, s. 1.
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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 dotyczący 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 dotyczący 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 oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1083/2006

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

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 

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 
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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. Wspólne 
zasady określone są w części drugiej.

Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), które działają w ramach 
wspólnych ram (zwanych dalej 
„europejskimi funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi”). Ustanawia ono 
również przepisy niezbędne do 
zapewnienia efektywności europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
a także koordynacji funduszy między sobą 
oraz z innymi instrumentami Unii.

Uwaga dla tłumaczy: W niniejszym 
rozporządzeniu i rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych funduszy 
termin “europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne” zastępuje wszelkie stosowne 
odniesienia do „funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych”; 
przyjęcie tej poprawki będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
tekście.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady określone w niniejszym 
rozporządzeniu stosuje się bez uszczerbku 
dla przepisów ustanowionych w 
rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie finansowania, zarządzania i 
monitorowania wspólnej polityki rolnej 
(zwanym dalej „rozporządzeniem w 
sprawie WPR”) oraz dla szczegółowych 
przepisów ustanowionych w następujących 
rozporządzeniach:

Zasady określone w niniejszym 
rozporządzeniu stosuje się bez uszczerbku 
dla przepisów ustanowionych 
w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie finansowania, zarządzania 
i monitorowania wspólnej polityki rolnej1 
(zwanym dalej „rozporządzeniem 
w sprawie WPR”) oraz dla szczegółowych 
przepisów ustanowionych w następujących 
rozporządzeniach, zgodnie z ostatnim 
akapitem niniejszego artykułu:

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II niniejszego rozporządzenia ma 
zastosowanie do wszystkich europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
prócz sytuacji, gdy właściwe przepisy 
dotyczące poszczególnych funduszy 
ustanawiają zasady specjalne, w formie 
odstępstwa od wspólnych przepisów, 
w którym to przypadku zastosowanie mają 
takie zasady specjalne. Jakiekolwiek 
przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy znajdujące się w zakresie 
wspólnych ram strategicznych mogą 
ustanawiać zasady uzupełniające przepisy 
wspólne. Takie zasady uzupełniające nie 
mogą jednak być sprzeczne ze wspólnymi 
przepisami. W przypadku wątpliwości 
dotyczących stosowania części II 
niniejszego rozporządzenia i właściwych 
przepisów dotyczących poszczególnych 
funduszy zastosowanie mają przepisy 
wspólne.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „unijna strategia na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
oznacza cele i wspólne zamierzenia 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich i Unii, określone w
komunikacie Komisji „Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, a także zawarte
w konkluzjach przyjętych przez Radę 
Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. jako 
załącznik I (wymierne cele UE nowej 
europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego), w zaleceniu 
Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
ogólnych wytycznych polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii1 oraz w decyzji Rady z dnia 21 
października 2010 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki zatrudnienia państw 
członkowskich2, jak również we wszelkich 
zmianach tych celów i wspólnych 
zamierzeń;

1) „unijna strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” oznacza cele 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich i Unii, określone w 
konkluzjach przyjętych przez Radę 
Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. jako 
załącznik I (wymierne cele UE nowej 
europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego), w zaleceniu 
Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
ogólnych wytycznych polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii1 oraz w decyzji Rady z dnia 21 
października 2010 r. w sprawie 
wytycznych polityki zatrudnienia państw 
członkowskich2, jak również we wszelkich 
zmianach tych celów i wspólnych 
zamierzeń;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają 
elementy wskazujące wyraźny kierunek 
strategiczny dla procesu programowania i 
ułatwiające sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 

skreślony
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objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii, zgodnie z 
celami i zadaniami strategii Unii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „działanie” oznacza rodzaj operacji 
wspieranej z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, aby 
osiągnąć cele programu;

skreślony

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „orientacyjne działanie o wysokiej 
europejskiej wartości dodanej” oznacza 
działanie, które powinno wnosić znaczący 
wkład w osiągnięcie celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz które stanowi 
punkt odniesienia dla przygotowywania 
programów;

skreślony

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji 
i alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, 
w perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

6) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, angażujący partnerów zgodnie z 
art. 5, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny odpowiedzialny za 
rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i 
przeprowadzający operacje; w kontekście 
pomocy państwa „beneficjent” oznacza 
podmiot, który otrzymuje pomoc; w 
kontekście instrumentów finansowych 
„beneficjent” oznacza podmiot, który 
wdraża instrument finansowy;

10) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny, a także –
wyłącznie do celów rozporządzenia 
dotyczący EFRROW i rozporządzenia 
dotyczący EFMR – osobę fizyczną, 
odpowiedzialnych za rozpoczęcie lub 
rozpoczynających i realizujących operacje; 
w kontekście programów pomocy państwa 
(określonej w art. 2 pkt 12 niniejszego 
rozporządzenia) „beneficjent” oznacza 
podmiot, który otrzymuje pomoc; w 
kontekście instrumentów finansowych na 
mocy części II tytuł IV niniejszego 
rozporządzenia „beneficjent” oznacza 
podmiot, który wdraża instrument 
finansowy lub, w stosownych 
przypadkach, fundusz funduszy;
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „instrumenty finansowe” definicja 
instrumentów finansowych ustanowiona 
w rozporządzeniu finansowym ma 
zastosowanie mutatis mutandis do 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, o ile w niniejszym 
rozporządzeniu nie przewidziano inaczej;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „wsparcie publiczne” oznacza każde
wsparcie finansowe dla operacji 
finansowanych z budżetu krajowych, 
regionalnych lub lokalnych władz 
publicznych, z budżetu Unii związanego z 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych, z budżetu podmiotów 
prawa publicznego lub też z budżetu 
związków władz publicznych lub 
podmiotów prawa publicznego;

14) „wydatki publiczne” oznaczają każdy 
wkład publiczny w finansowanie operacji, 
który pochodzi z budżetu krajowych, 
regionalnych lub lokalnych władz 
publicznych, z budżetu Unii związanego 
z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, z budżetu podmiotów 
prawa publicznego lub też z budżetu 
związków władz publicznych lub 
podmiotów prawa publicznego;

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „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;

18) „strategia rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność” 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 jest zaprojektowana i
realizowana przez lokalne grupy działania;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „stopniowe zamknięcie” oznacza 
zamknięcie operacji w wyniku rocznego 
rozliczania rachunków i przed ogólnym 
zamknięciem programu;

skreślony

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „umowa partnerska” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 

20) „umowa o partnerstwie” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
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wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
który określa strategię państwa 
członkowskiego, jego priorytety i warunki 
efektywnego i skutecznego korzystania z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w celu realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, i 
który został zatwierdzony przez Komisję w 
następstwie oceny i dialogu z państwem 
członkowskim; 

wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
który określa strategię państwa 
członkowskiego, jego priorytety i warunki 
efektywnego i skutecznego korzystania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, i który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;

Uwaga dla tłumaczy: W niniejszym 
rozporządzeniu termin „umowa o 
partnerstwie” zastępuje termin „umowa 
partnerska”; przyjęcie tej poprawki będzie 
wymagało wprowadzenia odpowiednich 
zmian w tekście.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) „rachunek powierniczy” oznacza 
rachunek bankowy objęty pisemną 
umową między instytucją zarządzającą 
(lub instytucją pośredniczącą) a 
podmiotem wdrażającym dany instrument 
finansowy, lub, w przypadku operacji 
realizowanej w ramach PPP, pisemną 
umową między beneficjentem będącym 
podmiotem publicznym a partnerem 
prywatnym zatwierdzonym przez instytucję 
zarządzającą (lub instytucję 
pośredniczącą), otwarty specjalnie w celu 
przechowywania środków, które mają być 
wypłacane po okresie kwalifikowalności, 
wyłącznie do celów przewidzianych w art. 
36 ust. 1 lit. c), art. 36 ust. 2a oraz art. 54 
C niniejszego rozporządzenia, lub 
rachunek bankowy otwarty na warunkach 
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zapewniających równoważne gwarancje 
dotyczące wypłat środków;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) „fundusz funduszy” oznacza fundusz 
tworzony w celu zapewniania wsparcia w 
postaci środków z programu lub 
programów dla kilku podmiotów 
wdrażających instrumenty finansowe; w 
przypadku gdy instrumenty finansowe są 
wdrażane przez fundusz funduszy, 
podmiot wdrażający fundusz funduszy 
uważa się za jedynego beneficjenta w 
rozumieniu art. 2 pkt 8);

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu
zalecenia Komisji 2003/361/WE lub jego 
późniejszych zmian;

24) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo zgodnie z 
definicją zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE lub późniejszych jego 
zmian;

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) „strategia makroregionalna” 
oznacza zintegrowane ramy zatwierdzone 
przez Radę Europejską; strategia 
makroregionalna może otrzymywać 
wsparcie m.in. w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
aby sprostać wspólnym wyzwaniom, przed 
którymi stoi dany obszar geograficzny i 
które odnoszą się do państw 
członkowskich i państw trzecich 
znajdujących się na tym samym obszarze 
geograficznym, korzystającym tym samym 
ze wzmocnionej współpracy na rzecz 
osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26b) „strategia na rzecz basenów 
morskich” oznacza zorganizowane ramy 
współpracy w odniesieniu do danego 
obszaru geograficznego, opracowane 
przez instytucje europejskie, państwa 
członkowskie, ich regiony i, w stosownych 
przypadkach, państwa trzecie mające 
wspólny basen morski; strategia 
uwzględnia geograficzną, klimatyczną, 
gospodarczą i polityczną specyfikę danego 
basenu morskiego;

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26c) „cel szczegółowy” oznacza rezultat, 
do którego osiągnięcia przyczynia się 
priorytet inwestycyjny lub priorytet unijny 
w konkretnym kontekście krajowym lub 
regionalnym za pomocą działań lub 
środków podejmowanych w ramach 
danego priorytetu;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 26 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26d) „stosowne zalecenia dotyczące 
poszczególnych państw przyjęte zgodnie z 
art. 121 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej” oraz „stosowne 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 
ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej” oznaczają zalecenia 
odnoszące się do wyzwań strukturalnych, 
które należy podjąć w ramach 
wieloletnich inwestycji bezpośrednio 
objętych zakresem zastosowania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, określonym w 
rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy;

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 26 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26e) „Partnerstwa publiczno-prywatne” 
(PPP) oznaczają formę współpracy między 
organami publicznymi a sektorem 
prywatnym, których celem jest poprawa 
realizacji inwestycji w projekty 
infrastrukturowe lub inne rodzaje 
operacji realizujących usługi publiczne, 
poprzez dzielenie ryzyka, wspólne 
korzystanie ze specjalistycznej wiedzy 
sektora prywatnego lub dodatkowe źródła 
kapitału.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Termin podejmowania lub zmiany decyzji 
Komisji
Jeżeli zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, art. 25 
ust. 3, art. 26 ust. 2, art. 92 ust. 2, art. 96 
ust. 2 i art. 97 ust. 3 wyznaczono Komisji 
termin na przyjęcie lub zmianę decyzji 
w drodze aktu wykonawczego, to termin 
taki nie obejmuje okresu 
rozpoczynającego się w dniu 
następującym po dniu, w którym Komisja 
wysyła swoje uwagi do państwa 
członkowskiego, i trwającego dopóki 
państwo członkowskie na takie uwagi nie 
odpowie.

Or. en



PE487.740v04-00 18/310 PR\937861PL.doc

PL

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony

Zakres

Zasady ustanowione w niniejszej części 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w części trzeciej i części 
czwartej.

Or. en

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 
właściwych zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne zapewniają 
wsparcie mające na celu realizację unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również 
realizację konkretnych zadań funduszy 
zgodnie z ich celami określonymi w 
traktatach, w tym celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
z uwzględnieniem właściwych
zintegrowanych wytycznych oraz
właściwych zaleceń dla poszczególnych 
państw przyjętych zgodnie z art. 121 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i właściwych zaleceń Rady 
przyjętych zgodnie z art. 148 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej oraz, w stosownych 
przypadkach na szczeblu krajowym, 
krajowego programu reform.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają spójność wsparcia z funduszy
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych z polityką i priorytetami 
Unii oraz jego komplementarność z innymi 
instrumentami Unii.

2. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają spójność wsparcia z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych z właściwą polityką,
zasadami horyzontalnymi określonymi w 
art. 5, 7 i 8, i priorytetami Unii oraz jego 
komplementarność z innymi instrumentami 
Unii, uwzględniając jednocześnie 
szczególny kontekst każdego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi,
zgodnie z zasadą pomocniczości.

Or. en
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Poprawka 30

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, i podmioty wyznaczone 
przez nie w tym celu są odpowiedzialne za 
przygotowanie i realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań, w 
partnerstwie z odpowiednimi partnerami, 
o których mowa w art. 5, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
w szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, uwzględniają
zasadę proporcjonalności, biorąc pod 
uwagę poziom przyznanego wsparcia.

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, w 
szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
przygotowania i wdrażania tych funduszy, 
w odniesieniu do obowiązków 
monitorowania, sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, szanują zasadę 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
poziom przyznanego wsparcia, oraz 
uwzględniają ogólny cel zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów zajmujących się zarządzaniem 
programami i ich kontrolą.
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Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z właściwym zakresem 
odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
między tymi funduszami a innymi 
politykami i instrumentami Unii, w tym 
politykami i instrumentami w ramach 
działań zewnętrznych UE.

6. Zgodnie ze swoim zakresem 
odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między europejskimi funduszami
strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz 
między tymi funduszami a innymi 
właściwymi politykami, strategiami
i instrumentami Unii, w tym politykami 
i instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych UE.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
finansowanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych 
wykonywana jest w ramach zarządzania 
dzielonego pomiędzy państwa 
członkowskie i Komisję zgodnie z art. 53
lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem kwoty z Funduszu Spójności 
przeniesionej do instrumentu „Łącząc 
Europę”, o którym mowa w art. 84 ust. 4, 
oraz działań innowacyjnych z inicjatywy 
Komisji na podstawie art. 9 rozporządzenia 
w sprawie EFRR, a także pomocy 
technicznej z inicjatywy Komisji.

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
finansowanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych
wykonywana jest w ramach zarządzania 
dzielonego pomiędzy państwa 
członkowskie i Komisję zgodnie z art. 59
lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem kwoty z Funduszu Spójności 
przeniesionej do instrumentu „Łącząc 
Europę”, o którym mowa w art. 84 ust. 4, 
oraz działań innowacyjnych z inicjatywy 
Komisji na podstawie art. 8 (dawny 9)
(rozporządzenia w sprawie EFRR, a także 
pomocy technicznej z inicjatywy Komisji.
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Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie stosują 
zasadę należytego zarządzania finansami 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia 
finansowego.

8. Komisja i państwa członkowskie stosują 
zasadę należytego zarządzania finansami 
zgodnie z art. 30 rozporządzenia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
w szczególności poprzez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
w czasie przygotowania i realizacji, w 
odniesieniu do monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W odniesieniu do umowy o partnerstwie
i odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwo członkowskie, 
zgodnie z instytucjonalnymi i prawnymi 
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partnerami: ramami, organizuje partnerstwo z 
właściwymi organami regionalnymi i 
lokalnymi. Partnerstwo obejmuje 
następujących partnerów:

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) właściwe organy, miejskie i inne władze 
publiczne;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerzy działający na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie 
włączenia społecznego, 
równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji.

Or. en
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Poprawka 39

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 
partnerzy, o których mowa w ust. 1, są 
zaangażowani przez państwa członkowskie 
w przygotowywanie umów partnerskich 
i sprawozdań z postępu prac poprzez
przygotowywanie i realizację programów, 
w tym poprzez udział w komitetach
monitorujących dla programów zgodnie z 
art. 42.

Or. en

Poprawka 40

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. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 w 
celu ustanowienia europejskiego kodeksu 
postępowania, służącego wspieraniu
państw członkowskich oraz ułatwieniu im 
organizacji partnerstwa zgodnie z ust. 1 i 
2. Kodeks postępowania określa ramy, w 
których państwa członkowskie zgodnie z 
ich instytucjonalnymi i prawnymi 
ramami, jak również kompetencjami 
krajowymi i regionalnymi, realizują 
partnerstwo. Kodeks postępowania z
pełnym poszanowaniem dla zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określa następujące elementy:
a) główne zasady służące przejrzystości 
procedur do wskazania właściwych 
partnerów, w tym, w stosownych 
przypadkach, ich organizacji 
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patronackich, dla ułatwienia państwom 
członkowskim wyznaczenia, zgodnie z ich 
ramami instytucjonalnymi i prawnymi, 
najbardziej reprezentatywnych 
właściwych partnerów;
b) główne zasady i najlepsze praktyki 
dotyczące udziału właściwych partnerów 
różnych kategorii, zgodnie z ust. 1, w 
przygotowywaniu umowy o partnerstwie i 
programów, informacji, które powinni 
dostarczyć w ramach takiego udziału, jak 
również poszczególnych etapów realizacji; 
c) najlepsze praktyki dotyczące 
formułowania zasad członkostwa oraz 
ustalania wewnętrznych procedur dla 
komitetów monitorujących przez państwa 
członkowskie lub, w stosownych 
przypadkach, przez komisje monitorujące 
programy zgodnie ze stosownymi 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
oraz przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy; 
d) główne cele i najlepsze praktyki w 
przypadkach, gdy instytucja zarządzająca 
angażuje właściwych partnerów do 
przygotowania zaproszeń do składania 
wniosków, w szczególności najlepsze 
praktyki mające na celu unikanie 
konfliktów interesu, w sytuacjach gdy 
właściwi partnerzy mogą być 
potencjalnymi beneficjentami, oraz 
dotyczące udziału właściwych partnerów 
w przygotowaniu sprawozdań z postępu 
prac, oraz w odniesieniu do 
monitorowania i oceny programów 
zgodnie z właściwymi przepisami 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy;
e) orientacyjne obszary, tematy i najlepsze 
praktyki umożliwiające właściwym 
organom państw członkowskich 
korzystanie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym z 
pomocy technicznej dla wzmocnienia 
potencjału instytucjonalnego właściwych 
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partnerów zgodnie z właściwymi 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
oraz przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy;
f) rola Komisji w rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk; 
g) główne zasady i najlepsze praktyki 
ułatwiające państwom członkowskim 
ocenę realizacji partnerstwa oraz jego 
wartości dodanej. 
Przepisy kodeksu postępowania w żaden 
sposób nie są sprzeczne z właściwymi 
przepisami niniejszego rozporządzenia ani 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja notyfikuje akt delegowany 
dotyczący europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa, 
przyjęty zgodnie z art. 142 oraz z ust. 3, 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech miesięcy od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia. Data wejścia w życie aktu 
delegowanego określona w tym akcie nie 
może być wcześniejsza niż data jego 
przyjęcia po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W stosowaniu niniejszego artykułu 
naruszenie jakiekolwiek zobowiązania 
państw członkowskich wynikającego z 
niniejszego artykułu lub z aktu 
delegowanego przyjętego zgodnie z art. 5 
ust. 3 nie może stanowić nieprawidłowości 
wymagającej korekty finansowej zgodnie z 
art. 77 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 
do każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy.

4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 
do każdego europejskiego funduszu 
strukturalnego i inwestycyjnego, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wyników.

Or. en
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

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 
zapewniają uwzględnianie i promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
problematyki płci w trakcie
przygotowywania i realizacji, w 
odniesieniu do monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny programów.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit drugi

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 procesie 
przygotowywania i realizacji programów 
należy w szczególności wziąć pod uwagę 
dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Or. en
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

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 europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit drugi

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 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.

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu 
i łagodzenie jej skutków, ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemu,
odporność na klęski żywiołowe oraz 
zapobieganie ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem były promowane podczas 
przygotowywania i realizacji umów o 
partnerstwie i programów. Państwa 
członkowskie dostarczają informacji na 
temat wsparcia celów dotyczących zmiany 
klimatu z wykorzystaniem metodyki 
przyjętej przez Komisję, opartej na 
kategoriach interwencji lub środkach. 
Metodyka ta obejmuje przypisywanie 
odpowiedniego poziomu znaczenia 
wydatkom w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
aby odzwierciedlić ich udział w celach 
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łagodzenia i dostosowania do zmian 
klimatu. Komisja określi jednolite 
warunki realizacji metodyki dla każdego z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w drodze aktów 
wykonawczych. Akt wykonawczy jest 
przyjęty zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każdy europejski fundusz strukturalny i 
inwestycyjny, w celu przyczynienia się do 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej wspiera 
następujące cele tematyczne.

1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

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

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

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

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

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

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

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

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

naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów;

7) promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych;

7) usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych oraz uzupełnianie brakujących 
połączeń;

8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

8) wspieranie trwałego zatrudnienia 
wysokiej jakości i mobilności 
pracowników;

9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

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

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

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

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

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

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

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
europejskiego funduszu strukturalnego i 
inwestycyjnego i określane w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne powinny 
wskazywać wyraźny kierunek strategiczny
dla procesu programowania oraz ułatwiać
sektorową i terytorialną koordynację
interwencji Unii z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych

1. Mając na celu promowanie 
harmonijnego, wyrównanego i 
zrównoważonego rozwoju Unii, wspólne 
ramy strategiczne powinny ustalać
strategiczne zasady przewodnie dla 
ułatwienia procesu programowania oraz 
sektorowej i terytorialnej koordynacji
interwencji Unii z europejskich funduszy 
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oraz z innych właściwych polityk i 
instrumentów Unii, zgodnie z celami i 
zadaniami strategii Unii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

strukturalnych i inwestycyjnych oraz z 
innych właściwych polityk i instrumentów 
Unii, zgodnie z celami i zadaniami strategii 
Unii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, z uwzględnieniem 
najważniejszych wyzwań terytorialnych 
dla poszczególnych rodzajów terytoriów.

1a. Strategiczne zasady przewodnie, 
zgodnie ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, zostaną określone w celu i 
w zakresie wsparcia udzielonego z 
europejskiego funduszu strukturalnego i 
inwestycyjnego, jak również w zakresie 
zasad realizacji każdego z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Zasady te nie nakładają 
również dodatkowych zobowiązań na 
państwa członkowskie poza 
zobowiązaniami określonymi w ramach 
stosownych sektorowych polityk unijnych.
1b. Wspólne ramy strategiczne ułatwiają 
przygotowanie umowy o partnerstwie i 
programów zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i pomocniczości oraz z 
uwzględnieniem krajowych i regionalnych 
kompetencji w zakresie podejmowania 
decyzji w sprawie konkretnej i 
odpowiedniej polityki oraz środków 
koordynacji.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne ramy strategiczne określają: Wspólne ramy strategiczne określają:
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a) środki potrzebne do osiągnięcia 
spójności i zgodności programowania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych z zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu;

a) mechanizmy zapewniające udział 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz spójność i 
zgodność programowania europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
z odpowiednimi zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, oraz, w stosownych 
przypadkach, na szczeblu krajowym –
krajowymi programami reform;
aa) rozwiązania dotyczące promowania 
zintegrowanego wykorzystywania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; 

b) mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz między tymi 
funduszami i innymi stosownymi 
politykami i instrumentami Unii, w tym 
zewnętrznymi instrumentami współpracy;

b) rozwiązania dotyczące koordynacji 
między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz 
między tymi funduszami i innymi 
stosownymi politykami i instrumentami 
Unii, w tym zewnętrznymi instrumentami 
współpracy;

c) horyzontalne zasady i przekrojowe cele 
polityczne wdrażania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

c) horyzontalne zasady i przekrojowe cele 
polityczne wdrażania europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

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

d) rozwiązania dotyczące kluczowych
wyzwań terytorialnych w odniesieniu do 
obszarów miejskich, wiejskich, 
przybrzeżnych i obszarów rybołówstwa, 
wyzwań demograficznych regionów lub
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych dotkniętych 
poważnymi i trwałymi trudnościami 
naturalnymi lub demograficznymi, o 
których mowa w art. 174 i 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

e) dla każdego celu tematycznego –
orientacyjne działania o wysokiej 
europejskiej wartości dodanej, które mają 
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być wspierane z każdego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strukturalnych, oraz odpowiednie zasady 
realizacji;
f) priorytety dotyczące współpracy dla 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich.

f) priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy dla europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w 
stosownych przypadkach, biorąc pod 
uwagę strategię makroregionalną i strategię 
na rzecz basenów morskich.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elementy wspólnych ram strategicznych 
dotyczące: spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii, mechanizmów 
koordynacji między funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz między tymi funduszami i innymi 
stosownymi politykami i instrumentami 
Unii, horyzontalnych zasad i 
przekrojowych celów politycznych oraz 
rozwiązań dotyczących najważniejszych 
wyzwań terytorialnych zostały określone w 
załączniku I.

Wspólne ramy strategiczne określa się w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określającym 
szczególne elementy wspólnych ram 
strategicznych, dotyczące orientacyjnych 
działań o wysokiej europejskiej wartości 
dodanej oraz odpowiednich zasad 
realizacji dla każdego celu tematycznego 
oraz priorytetów dotyczących współpracy.
W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

W przypadku poważnych zmian w sytuacji 
społecznej i gospodarczej Unii lub unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
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włączeniu społecznemu Komisja dokonuje
przeglądu wspólnych ram strategicznych i 
w razie potrzeby przyjmuje, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142, 
zmiany do załącznika I.

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja może 
przedłożyć wniosek w sprawie przeglądu 
wspólnych ram strategicznych, albo też 
Parlament Europejski lub Rada działając 
odpowiednio zgodnie z art. 225 lub 241 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej mogą zwrócić się do Komisji 
o przedłożenie takiego wniosku.

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia zmian 
do wspólnych ram strategicznych państwa 
członkowskie proponują, w razie potrzeby, 
zmiany do swoich umów partnerskich i 
programów w celu zapewnienia ich 
spójności ze zmienionymi wspólnymi 
ramami strategicznymi.

Komisja ma prawo przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 142 w celu 
uzupełnienia lub dokonania zmiany w 
sekcji 4 (Koordynacja i synergie między 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i innymi politykami i 
instrumentami Unii) oraz w sekcji 7 
(Działania prowadzone w ramach 
współpracy) wspólnych ram 
strategicznych zawartych w załączniku I, 
w przypadku gdy uwzględnienie takich 
zmian w polityce i instrumentach Unii, o 
których mowa w sekcji 4 lub zmian 
działań w ramach współpracy, o których 
mowa w sekcji 7 jest niezbędne, oraz w 
celu uwzględnienia nowych unijnych 
polityk, instrumentów i działań w ramach 
współpracy. 

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Wytyczne dla beneficjentów
1. Komisja przygotowuje szczegółowe 
praktyczne wytyczne dotyczące 
skutecznego dostępu do funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz wykorzystania 
tych funduszy, a także wytyczne dotyczące 
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wykorzystania komplementarności z 
innymi instrumentami odpowiednich 
unijnych strategii politycznych.
2. Wytyczne sporządza się do dnia 30 
czerwca 2014 r., zawierają one przegląd w 
ramach każdego celu tematycznego 
odpowiednich instrumentów dostępnych 
na szczeblu Unii, wraz ze szczegółowymi 
źródłami informacji, z przykładami 
dobrych praktyk w zakresie łączenia 
dostępnych instrumentów finansowania w 
ramach różnych obszarów polityki, z 
opisem właściwych organów i podmiotów 
zaangażowanych w zarządzanie 
poszczególnymi instrumentami oraz listą 
kontrolą dla potencjalnych beneficjentów 
w celu zapewnienia im wsparcia przy 
określaniu najlepszych zasobów 
finansowania.
3. Wytyczne te są udostępniane na 
stronach internetowych odpowiednich 
Dyrekcji Generalnych Komisji. Komisja i 
instytucje zarządzające działające zgodnie 
z art. 105, we współpracy z Komitetem 
Regionów, zapewniają rozpowszechnienie 
tych wytycznych wśród potencjalnych 
beneficjentów.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przygotowanie umowy partnerskiej Przygotowanie umowy o partnerstwie
1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę partnerską na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę o partnerstwie na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie we 

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

współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5. Umowa o partnerstwie jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją.
Państwa członkowskie przygotowują 
umowę o partnerstwie z zachowaniem 
procedur przejrzystości w stosunku do 
społeczeństwa, zgodnie z ich ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi.

3. Umowa partnerska obejmuje całe 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w danym 
państwie członkowskim.

3. Umowa o partnerstwie obejmuje całe 
wsparcie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w danym 
państwie członkowskim.

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 o partnerstwie Komisji 
w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść umowy partnerskiej Treść umowy o partnerstwie
Umowa partnerska określa: 1. Umowa o partnerstwie określa:

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym:

a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również z zadaniami dotyczącymi 
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poszczególnych funduszy zgodnie z ich 
celami określonymi w traktatach, w tym 
celami spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, w tym:

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych, wspólnych ram 
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, potrzeb 
rozwojowych i potencjałów wzrostu w 
odniesieniu do celów tematycznych i 
wyzwań terytorialnych oraz z 
uwzględnieniem – w stosownych 
przypadkach – krajowego programu 
reform, a także odpowiednich zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych zgodnie 
z art. 121 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
odpowiednich zaleceń Rady przyjętych 
zgodnie z art. 148 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante 
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;

(ii) podsumowanie ocen ex ante 
programów lub kluczowych ustaleń takich 
ocen umowy o partnerstwie, gdy oceny 
takie zostały przeprowadzone przez 
państwo członkowskie z jego inicjatywy;

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

(iii) wybrane cele tematyczne, a dla 
każdego z wybranych celów tematycznych 
– podsumowanie głównych rezultatów, 
jakich oczekuje się dla każdego z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych;

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
klimatu;

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, jak również orientacyjną 
łączną kwotę wsparcia przewidzianą dla 
celu dotyczącego zmiany klimatu;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;
(vi) zasady horyzontalne i cele polityczne 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(vi) zastosowanie horyzontalnych zasad i 
przekrojowych celów politycznych
wdrażania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;
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(vii) wykaz programów w ramach EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności, z wyjątkiem 
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz programów 
w ramach EFRROW i EFMR, wraz z 
odpowiednią orientacyjną alokacją według 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz według roku;

(vii) wykaz programów w ramach EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności, z wyjątkiem 
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz programów 
w ramach EFRROW i EFMR, wraz z 
odpowiednią orientacyjną alokacją według 
europejskiego funduszu strukturalnego i 
inwestycyjnego oraz według roku;

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego wspieranego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, określające:

b) rozwiązania zapewniające efektywne 
wdrażanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym:

(i) mechanizmy na poziomie krajowym i 
regionalnym zapewniające koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz innymi 
unijnymi i krajowymi instrumentami 
finansowania, a także EBI;

(i) rozwiązania zgodne z ramami 
instytucjonalnymi państw członkowskich
zapewniające koordynację między 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowania 
oraz EBI;

(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 

(ii) informacje wymagane na potrzeby 
weryfikacji ex ante zgodności z zasadą 
dodatkowości, określone w części trzeciej 
niniejszego rozporządzenia;
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EFRR;

(iia) zwięzłą ocenę spełnienia mających 
zastosowanie uwarunkowań ex ante 
zgodnie z art. 17 i załącznikiem (xx) na 
poziomie krajowym oraz działania, które 
należy podjąć, podmioty za nie 
odpowiedzialne i harmonogram ich 
realizacji – w przypadku niespełnienia 
uwarunkowań ex ante;
(iib) metodykę i mechanizmy 
zapewniające zgodność funkcjonowania 
podstawy oceny wykonania zgodnie z art. 
19; 
(iic) ocenę potrzeby wzmocnienia 
potencjału administracyjnego władz 
zajmujących się zarządzaniem 
programami i ich kontrolą i, w 
stosownych przypadkach, beneficjentów 
jak również, w przypadku gdy jest to 
konieczne, podsumowanie działań, które 
należy podjąć w tym celu;
(iid) podsumowanie działań planowanych 
w ramach programów, w tym orientacyjny 
harmonogram dla ograniczenia 
administracyjnych obciążeń 
beneficjentów;

(Litera b) poprawki Parlamentu pierwotnie była lit. d) (zmieniona) tekstu Komisji; podpunkty 
(ii), (iia) i (iib) poprawki Parlamentu były pierwotnie ppkt (iii), (ii) i (i) odpowiednio lit. d) 
tekstu Komisji, a ppkt (iic) i (iid) poprawki Parlamentu były pierwotnie ppkt (i) i (ii) lit. e) 
tekstu Komisji.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 

c) rozwiązania dotyczące zasady 
partnerstwa, o której mowa w art. 5;
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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;

Orientacyjny wykaz partnerów i
podsumowanie działań podjętych w celu 
zaangażowania partnerów, o których 
mowa w art. 5, oraz ich rola 
w przygotowywaniu umowy 
o partnerstwie, a także sprawozdania 
z postępu prac, określone w art. 46 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozwiązania zapewniające skuteczną 
realizację, w tym:

skreślona

(i) skonsolidowaną tabelę celów 
pośrednich i końcowych, określonych w 
programach dla celów podstawy oceny 
wykonania, o której mowa w art. 19 ust. 1, 
wraz z metodyką i mechanizmami 
mającymi na celu zapewnienie spójności 
między różnymi programami i funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych;
(ii) zwięzłą ocenę spełnienia 
uwarunkowań ex ante oraz, w przypadku 
niespełnienia uwarunkowań ex ante,
zestawienie działań, które należy podjąć 
na poziomie krajowym i regionalnym, 
oraz harmonogram ich realizacji;
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(iii) informacje wymagane na potrzeby 
weryfikacji ex ante zgodności z zasadą 
dodatkowości, określone w części trzeciej 
niniejszego rozporządzenia;
(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;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) rozwiązania zapewniające efektywne 
wdrażanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych, w tym:

skreślona

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia 
potencjału administracyjnego władz i, w 
stosownych przypadkach, beneficjentów 
oraz działania, które należy podjąć w tym 
celu;
(ii) krótki opis planowanych działań i 
odpowiadających im celów w programach 
dla zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych beneficjentów;

(iii) ocenę istniejących systemów 
elektronicznej wymiany danych oraz 
planowanych działań, dzięki którym 
wszelka wymiana informacji między 
beneficjentami a organami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
programami operacyjnymi i ich kontrolę 
odbywa się wyłącznie w drodze 
elektronicznej wymiany danych.
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Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Umowa o partnerstwie określa 
również:
a) zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego wspieranego z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
lub podsumowanie zintegrowanych 
podejść do rozwoju terytorialnego na 
podstawie treści programów, określając:
(i) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rozwój 
terytorialny konkretnych obszarów 
subregionalnych, w szczególności 
rozwiązania dotyczące realizacji 
odnoszące się do art. 28, 29 i dawnego art. 
99, a także zasady określania obszarów 
miejskich, na których zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich mają być 
realizowane;
(ii) główne obszary priorytetowe w 
zakresie współpracy w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych biorąc pod uwagę, 
w stosownych przypadkach, strategie 
makroregionalne i strategie na rzecz 
basenów morskich;
(iii) w stosownych przypadkach, 
zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
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zmarginalizowanych społeczności, osób 
niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych, młodych ludzi, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą;
(iv) w stosownych przypadkach, 
zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie wyzwań demograficznych 
regionów, lub szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych dotkniętych 
poważnymi i trwałymi trudnościami 
naturalnymi lub demograficznymi, o 
których mowa w art. 174 Traktatu. 
b) rozwiązania zapewniające skuteczne 
wdrażanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym:
Ocenę istniejących systemów 
elektronicznej wymiany danych oraz 
podsumowanie planowanych działań, 
dzięki którym stopniowo wszelka wymiana 
informacji między beneficjentami 
a organami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie programami operacyjnymi 
i ich kontrolę odbywać się będzie w sposób 
elektroniczny.

(Litera a) poprawki Parlamentu pierwotnie była lit. b) (zmieniona) ust. 1 tekstu Komisji; 
podpunkt (i) poprawki Parlamentu pierwotnie był ppkt (ii) lit. b) ust. 1 tekstu Komisji; 
podpunkt (ii) poprawki Parlamentu pierwotnie był ppkt (v) lit. a) ust. 1 tekstu Komisji; 
podpunkt (iii) poprawki Parlamentu był pierwotnie lit. c) ust. 1 tekstu Komisji, a lit. b) 
poprawki Parlamentu była pierwotnie lit. e) ppkt (iii) ust. 1 tekstu Komisji).

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym 
rozporządzeniem, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, z zaleceniami dla 
poszczególnych krajów na podstawie art.

1. Komisja ocenia zgodność umowy o 
partnerstwie z niniejszym 
rozporządzeniem, uwzględniając – w 
stosownych przypadkach – krajowy 
program reform, właściwe zalecenia dla 
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121 ust. 2 Traktatu oraz z zaleceniami 
Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu, biorąc pod uwagę oceny ex 
ante programów, i przedstawia swoje 
uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerskiej. Państwo 
członkowskie dostarcza wszelkich 
koniecznych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

poszczególnych krajów przyjęte zgodnie z 
art. 121 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i właściwe zalecenia 
Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a także oceny ex ante 
programów, i przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
przez państwo członkowskie umowy o 
partnerstwie. Państwo członkowskie 
dostarcza wszelkich koniecznych 
dodatkowych informacji oraz, w 
stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy o partnerstwie.

Or. en

Poprawka 62

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. 
Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie zatwierdzenia elementów
umowy o partnerstwie objętych art. 14 ust. 
1 i art. 14 ust. 2 w przypadkach gdy 
państwo członkowskie zastosowało 
przepisy art. 87 ust. 8 w odniesieniu do 
elementów, które wymagają decyzji 
Komisji na mocy art. 87 ust. 10, nie 
później niż cztery miesiące po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały 
odpowiednio uwzględnione. Umowa 
o partnerstwie nie wchodzi w życie przed 
dniem 1 stycznia 2014 r.

Or. en
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Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie na temat 
wyniku negocjacji w sprawie umów o 
partnerstwie i programów, w tym również 
szczegółowy przegląd kluczowych spraw 
dotyczących każdego państwa 
członkowskiego. Sprawozdanie to 
przekazuje się jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do umowy 
partnerskiej, Komisja przeprowadza ocenę 
zgodnie z ust. 1 oraz, w stosownych 
przypadkach, podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w sprawie 
zatwierdzenia zmiany.

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do elementów
umowy o partnerstwie objętych decyzją 
Komisji, o której mowa w ust. 2, Komisja 
przeprowadza ocenę zgodnie z ust. 1 oraz, 
w stosownych przypadkach, podejmuje 
decyzję – w trzy miesiące od 
przedstawienia zmiany przez państwo 
członkowskie – w drodze aktów 
wykonawczych, w sprawie zatwierdzenia 
zmiany.

Or. en
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie zmienia 
elementy umowy o partnerstwie nieobjęte 
decyzją Komisji, o której mowa w ust. 2, 
powiadamia o tym Komisję w ciągu 
jednego miesiąca od daty decyzji 
o zmianie.

Or. en

Poprawka 66

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 
interwencjach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, z 
uwzględnieniem najważniejszych wyzwań 
terytorialnych dla poszczególnych 
rodzajów terytoriów zgodnie z zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wyzwań 
określonych w krajowym programie 
reform, a także, w stosownych 
przypadkach, w odpowiednich zaleceniach 
dotyczących poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące 
koncentracji tematycznej zgodnie 
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z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy nie mają zastosowania do 
pomocy technicznej.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
5 % środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna”, na Inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i na 
tytuł V rozporządzenia dotyczący EFMR, 
stanowi rezerwę na wykonanie, która ma 
zostać przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 
wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich w 2017 r. i 2019 
r., odnosząc się do podstawy oceny 
wykonania określonej w odpowiednich 
umowach partnerskich i programach. 
Metoda określania podstawy oceny 

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 
wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich w 2019 roku, 
odnosząc się do podstawy oceny 
wykonania określonej w odpowiednich 
programach. Metoda określania podstawy 
oceny wykonania jest przedstawiona w 
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wykonania jest przedstawiona w 
załączniku II.

załączniku II.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Alokacja rezerwy na wykonanie Stosowanie podstawy oceny wykonania

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 
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.

2. Na podstawie przeglądu w 2019 r. 
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego europejskiego funduszu 
strukturalnego i inwestycyjnego oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie.
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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.

3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jednego z priorytetów w znacznym 
stopniu nie osiągnięto celów pośrednich 
dotyczących wyłącznie wskaźników 
finansowych, wskaźników produktu i 
kluczowych etapów realizacji określonych 
w podstawie oceny wykonania, i że nie 
osiągnięto ich z powodu wyraźnie 
wskazanych niedociągnięć w realizacji, o 
których Komisja uprzednio 
poinformowała zgodnie z art. 44 ust. 7 w 
następstwie bliskich konsultacji z danym 
państwem członkowskim, a państwo to nie 
podjęło koniecznych działań 
naprawczych, Komisja może, nie 
wcześniej niż cztery miesiące od daty 
przekazania takiej informacji, zawiesić w 
całości lub w części płatność okresową dla 
priorytetu programu, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.

Komisja niezwłocznie cofa zawieszenie 
płatności okresowej, gdy państwo 
członkowskie podejmie konieczne 
działania naprawcze. Jeżeli działania 
naprawcze polegają na przeniesieniu 
przydziału środków finansowych na inne 
programy lub priorytety, w zakresie 
których osiągnięto ich cele pośrednie, 
Komisja zatwierdza w drodze aktu 
wykonawczego konieczną zmianę danych 
programów, zgodnie z art. 26 ust.2. W 
drodze odstępstwa, w takich przypadkach 
Komisja podejmie decyzję w sprawie 
zmiany nie później niż dwa miesiące od 
daty złożenia wniosku przez państwo 
członkowskie. 

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 

4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele dotyczące
wyłącznie wskaźników finansowych, 
wskaźników produktu i kluczowych 
etapów realizacji określone w podstawie 
oceny wykonania nie zostały w znacznym 
stopniu osiągnięte, z powodu wyraźnie 
wskazanych niedociągnięć w realizacji, o 
których Komisja uprzednio 
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zgodnie z art. 142 ustanawiających 
kryteria i metodykę ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana.

poinformowała zgodnie z art. 44 ust. 7 w 
następstwie bliskich konsultacji z danym 
państwem członkowskim, a państwo to nie 
podjęło koniecznych działań 
naprawczych, Komisja może, niezależnie 
od przepisów art. 72, zastosować korekty 
finansowe w odniesieniu do tych 
priorytetów, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Stosując korekty finansowe, Komisja 
uwzględnia – z należytym poszanowaniem 
zasady proporcjonalności – poziom 
absorpcji i zewnętrzne czynniki 
przyczyniające się do nieosiągnięcia 
celów.
Korekt finansowych nie stosuje się, jeżeli 
cele nie zostały osiągnięte z powodu 
wpływu czynników społeczno-
gospodarczych i środowiskowych, 
istotnych zmian warunków w gospodarce 
lub środowisku w danym państwie 
członkowskim, bądź ze względu na 
działanie siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację tych priorytetów.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, by ustanowić 
szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów 
ustalania poziomu korekty finansowej, 
która ma zostać zastosowana.

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” ani do tytułu V 
rozporządzenia w sprawie EFMR.

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” ani do tytułu V 
rozporządzenia w sprawie EFMR.

Or. en
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Poprawka 70

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 
332/20021;

(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 
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określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
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;
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 



PR\937861PL.doc 55/310 PE487.740v04-00

PL

Rady (WE) nr 332/2002 i w związku z tym 
postanowi o niezatwierdzeniu wypłaty 
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 
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naprawczych przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 
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
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zwiększone płatności okresowe są jak 
najszybciej oddawane do dyspozycji 
instytucji zarządzającej i wykorzystywane 
przy zachowaniu pełnej przejrzystości w 
celu dokonania wypłat przeznaczonych na 
realizację programu.

Or. en

Poprawka 72

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. Państwa członkowskie 
przygotowują programy z zachowaniem 
procedur przejrzystości w stosunku do
społeczeństwa, zgodnie z ich ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji w 
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przygotowywaniu i realizacji programów 
dla poszczególnych europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym 
programów wielofunduszowych, o których 
mowa w części III niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. 

Or. en

Poprawka 74

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 najpóźniej w 
terminie trzech miesięcy od momentu
przedstawienia umowy o partnerstwie. 
Programy europejskiej współpracy 
terytorialnej są przedstawiane w terminie 
dziewięciu miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
Wszystkim programom towarzyszy ocena 
ex ante, o której mowa w art. 48.

Or. en

Poprawka 75

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. 

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 przepisami niniejszego rozporządzenia, 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
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funduszy i z treścią umowy o partnerstwie.

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.

Każdy program zawiera rozwiązania 
zapewniające skuteczne, efektywne i 
skoordynowane wdrażanie europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
i działań mających na celu zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów.

Or. en

Poprawka 76

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 europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
oraz odpowiednie współfinansowanie 
krajowe, które zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
może być publiczne lub prywatne.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie lub regiony biorą udział w 
strategiach makroregionalnych i 
strategiach na rzecz basenów morskich, 
właściwe programy, zgodnie z potrzebami 
obszaru objętego programem, 
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określonymi przez państwa członkowskie, 
przedstawiają wkład planowanych 
interwencji w realizację tych strategii. 

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy priorytet określa wskaźniki 
służące do oceny postępów realizacji 
programu w kierunku osiągania celów jako 
podstawę dla monitoringu, oceny i oceny 
wykonania. Obejmują one:

3. Każdy priorytet określa ilościowe lub 
jakościowe wskaźniki i odpowiadające im 
cele, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, służące do 
oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne wskaźniki 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu.

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne wskaźniki 
dla każdego europejskiego funduszu 
strukturalnego i inwestycyjnego oraz 
ewentualnie przepisy dotyczące 
wskaźników specyficznych dla programu.

Or. en
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8.

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań, 
zgodnych z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, mających na 
celu uwzględnienie zasad określonych 
w art. 5, 7 i 8.

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy program, z wyjątkiem 
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 
wsparcia, która ma być zastosowana do 
celu dotyczącego zmiany klimatu.

5. Każdy program, z wyjątkiem 
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 
wsparcia, która ma być zastosowana do 
celu dotyczącego zmiany klimatu, w 
oparciu o metodykę, o której mowa w art. 
8.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem i z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
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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.

skutecznością ich wkładu w wybrane cele 
tematyczne i w priorytety Unii specyficzne 
dla każdego europejskiego funduszu 
strukturalnego i inwestycyjnego, a także z
umową o partnerstwie, biorąc pod uwagę 
odpowiednie zalecenia dla poszczególnych 
państw przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i odpowiednie zalecenia 
Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również ocenę ex ante. 
Ocena dotyczy w szczególności 
adekwatności strategii programu, 
wskaźników, odpowiednich celów 
ogólnych i szczegółowych oraz alokacji 
środków budżetowych.

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z zasadami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza każdy program nie później niż 
sześć miesięcy po jego formalnym 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalającym stopniu uwzględnione, 
jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 
2014 r. lub przed przyjęciem przez 
Komisję decyzji zatwierdzającej umowę 
partnerską.

3. Zgodnie z zasadami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza każdy program nie później niż 
sześć miesięcy po jego formalnym 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały 
odpowiednio uwzględnione, jednak nie 
wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub 
przed przyjęciem przez Komisję decyzji 
zatwierdzającej umowę o partnerstwie. W 
drodze odstępstwa od powyższego 
programy w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” mogą być 
zatwierdzane przez Komisję przed 
podjęciem decyzji zatwierdzającej umowę 
o partnerstwie. 

Or. en
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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 
są odpowiednio uzasadniane, 
a w szczególności wskazują 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 niniejsze rozporządzenie i przepisy 
dotyczące poszczególnych funduszy, 
zasady horyzontalne, zgodnie z art. 5, 7 i 
8, jak również postanowienia umowy o 
partnerstwie. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony program.

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmiany programów w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” odpowiednie umowy 
partnerskie nie są zmieniane.

skreślony

Or. en
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oceny informacji 
dostarczonych zgodnie z ust. 1, biorąc pod 
uwagę uzasadnienie przedstawione przez 
państwo członkowskie. Komisja może 
poczynić uwagi, a państwo członkowskie 
przedstawia Komisji wszelkie niezbędne 
dodatkowe informacje. Zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy Komisja zatwierdza wnioski o 
zmianę programu nie później niż w 
terminie pięciu miesięcy od ich formalnego 
złożenia przez państwo członkowskie, pod 
warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
sposób zadowalający uwzględnione. 
Komisja, w stosownych przypadkach,
zmienia jednocześnie decyzję 
zatwierdzającą umowę partnerską zgodnie 
z art. 15 ust. 3.

2. Komisja dokonuje oceny informacji 
dostarczonych zgodnie z ust. 1, biorąc pod 
uwagę uzasadnienie przedstawione przez 
państwo członkowskie. W ciągu jednego 
miesiąca od formalnego przedłożenia 
zmienionego programu Komisja może 
przedstawić uwagi, a państwo 
członkowskie przedstawia Komisji 
wszelkie niezbędne dodatkowe informacje. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza wnioski o zmianę programu, 
jak najszybciej, ale nie później niż 
w terminie trzech miesięcy od ich 
formalnego złożenia przez państwo 
członkowskie, pod warunkiem że 
wszystkie uwagi przedstawione przez 
Komisję zostały odpowiednio
uwzględnione.

Jeżeli zmiana programu ma wpływ na 
informacje zawarte w umowie 
o partnerstwie zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. 
a) ppkt (iii), (iv) i (vi), zatwierdzenie 
zmiany programu przez Komisję stanowi 
jednocześnie zatwierdzenie koniecznego 
przeglądu informacji zawartych w umowie 
o partnerstwie.

Or. en



PR\937861PL.doc 65/310 PE487.740v04-00

PL

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zwrócić się do EBI o 
zbadanie jakości technicznej oraz 
zasadności ekonomicznej i finansowej 
dużych projektów i o pomoc w zakresie 
wdrażania lub opracowywania 
instrumentów finansowych.

3. Komisja może zwrócić się do EBI o 
zbadanie jakości technicznej oraz 
zasadności ekonomicznej, finansowej oraz
zrównoważonego charakteru dużych 
projektów i o pomoc w zakresie wdrażania 
lub opracowywania instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność, który w odniesieniu do
EFRROW określany jest nazwą LEADER 
– inicjatywa wspólnotowa na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, jest:

1. Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność jest wspierany ze środków 
EFRROW, określany nazwą LEADER –
inicjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, i może być wspierany 
ze środków EFRR, EFS lub EFMR.
Fundusze te zwane są dalej „odnośnymi 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi”. 

a) skoncentrowany na konkretnych 
terytoriach subregionalnych;
b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani sektor publiczny, ani żadna z grup 
interesu nie reprezentuje więcej niż 49% 
głosów;
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c) prowadzony na podstawie 
zintegrowanych i wielosektorowych 
strategii rozwoju lokalnego;
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.

1a. Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność jest:
a) skoncentrowany na konkretnych 
obszarach subregionalnych;
b) kierowany przez lokalną społeczność 
w postaci lokalnych grup działania, 
w których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani władze publiczne – określone zgodnie 
z przepisami krajowymi – ani żadna 
z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 
49% praw głosu;
c) prowadzony na podstawie 
zintegrowanych i wielosektorowych 
strategii rozwoju lokalnego;
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.

2. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rzecz 
rozwoju lokalnego jest spójne i 
skoordynowane między poszczególnymi 
funduszami. Jest to osiągane między 
innymi poprzez skoordynowane rozwijanie 
potencjału, wybór, zatwierdzanie i 
finansowanie strategii rozwoju lokalnego
oraz grupy rozwoju lokalnego.

2. Wsparcie z odnośnych europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
na rzecz rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność jest spójne i 
skoordynowane między poszczególnymi 
odnośnymi europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi. Jest to 
osiągane między innymi poprzez 
skoordynowane rozwijanie potencjału, 
wybór, zatwierdzanie i finansowanie 
strategii rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność oraz grupy rozwoju 
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lokalnego.
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 
kierowanego przez lokalną społeczność
ustanowiona na podstawie art. 29 ust. 3 
stwierdza, że realizacja wybranej strategii 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność wymaga wsparcia ze strony 
więcej niż jednego funduszu, może ona 
wyznaczyć – zgodnie z krajowymi 
przepisami i procedurami – fundusz 
podstawowy w celu wspierania wszystkich 
kosztów bieżących i kosztów aktywizacji 
na mocy art. 31 lit. d) i e) związanych 
z daną strategią rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność.

4. W przypadku wyznaczenia funduszu 
podstawowego koszty bieżące oraz 
działania w zakresie aktywizacji i 
tworzenia sieci związane ze strategią 
rozwoju lokalnego są finansowane 
wyłącznie z funduszu podstawowego.
5. Rozwój lokalny wspierany z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest prowadzony w ramach 
jednego lub więcej priorytetów programu.

5. Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność wpierany w ramach 
odnośnych europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych jest 
prowadzony w ramach jednego lub więcej 
priorytetów właściwego programu lub 
właściwych programów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
odnośnych europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.

(Litery a), b), c) i d) nowego ust. 1a poprawki Parlamentu pierwotnie były literami a) 
(zmieniona), b) (zmieniona), c) (zmieniona) i d) (zmieniona) ust. 1 tekstu Komisji).

Or. en
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategie rozwoju lokalnego Strategie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strategia rozwoju lokalnego zawiera 
przynajmniej następujące elementy:

1. Strategia rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność zawiera przynajmniej 
następujące elementy:

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis strategii i jej celów, opis 
zintegrowanego i innowacyjnego 
charakteru strategii oraz hierarchię celów, 
w tym jasne i wymierne cele dotyczące 
produktów/usług lub rezultatów. Strategia 
jest spójna z odpowiednimi programami 
wszystkich zaangażowanych funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

c) opis strategii i jej celów, opis 
zintegrowanego i innowacyjnego 
charakteru strategii oraz hierarchię celów, 
w tym wymierne cele dotyczące 
produktów/usług lub rezultatów. 
W odniesieniu do rezultatów cele mogą 
być ujęte ilościowo lub jakościowo.
Strategia jest spójna z odpowiednimi 
programami wszystkich zaangażowanych 
odnośnych europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;
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Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) plan finansowy strategii, w tym 
planowaną alokację każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

g) plan finansowy strategii, w tym 
planowaną alokację każdego z odnośnych
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 93

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 kierowanego 
przez lokalną społeczność.

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Strategie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność wybierane są przez 
komisję utworzoną w tym celu przez 
odpowiedzialną instytucję zarządzającą 
lub przez takie właściwe instytucje 
zarządzające i zatwierdzane przez taką 
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odpowiedzialną instytucję zarządzającą 
lub przez takie odpowiedzialne instytucje 
zarządzające.

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wybór i zatwierdzenie wszystkich
strategii rozwoju lokalnego zostają 
zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2015 r.

4. Pierwsza runda wyboru strategii 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność zostanie ukończona 
najpóźniej w terminie dwóch lat od daty 
zatwierdzenia umowy o partnerstwie. 
Państwa członkowskie mogą wybrać 
dodatkowe strategie rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność po tej dacie, 
jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 
2017 r.

Or. en

Poprawka 96

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 zatwierdzającej strategię
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność określa się alokacje każdego z 
odnośnych europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. W 
decyzji określa się również obowiązki w 
zakresie zadań dotyczących zarządzania i 
kontroli w ramach programu lub 
programów w odniesieniu do lokalnej 
strategii rozwoju.
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Or. en

Poprawka 97

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 
której mowa w ust. 1 lit. a).

6. Ludność obszaru, o którym mowa 
w ust. 1 lit. a), wynosi nie mniej niż 10 000 
i nie więcej niż 150 000 mieszkańców. W 
drodze odstępstwa Komisja może, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, w 
oparciu o wniosek państwa 
członkowskiego dotyczący uwzględnienia 
obszarów o bardzo niskiej lub wysokiej 
gęstości zaludnienia lub w celu 
zapewnienia spójności terytorialnej 
obszarów objętych lokalnymi strategiami 
rozwoju, przyjmować lub zmieniać limity 
dotyczące ludności dla państwa 
członkowskiego w ramach umowy o 
partnerstwie zgodnie z procedurami, o 
których mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Lokalne grupy działania opracowują i 
realizują strategie rozwoju lokalnego.

1. Lokalne grupy działania opracowują 
i realizują strategie rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność.

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

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

3. Zadania lokalnych grup działania 
obejmują:

3. Zadania lokalnych grup działania 
obejmują:

a) rozwijanie potencjału podmiotów 
lokalnych do opracowywania i 
realizowania operacji;

a) rozwijanie potencjału podmiotów 
lokalnych do opracowywania 
i realizowania operacji, w tym rozwijania 
ich zdolności zarządzania projektem;

b) opracowanie niedyskryminującej i 
przejrzystej procedury i kryteriów wyboru 
operacji, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50% głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od 
partnerów spoza sektora publicznego, 
przewidują możliwość odwołania się od 
decyzji w sprawie wyboru i umożliwiają 
wybór w drodze procedury pisemnej;

b) opracowanie niedyskryminującej 
i przejrzystej procedury wyboru oraz 
obiektywnych kryteriów wyboru operacji, 
które pozwalają uniknąć konfliktów 
interesów, gwarantują, że co najmniej 50% 
głosów w decyzjach dotyczących wyboru 
pochodzi od partnerów niebędących 
władzami publicznymi i umożliwiają 
wybór w drodze procedury pisemnej;

c) zapewnianie spójności ze strategią 
rozwoju lokalnego podczas wyboru 
operacji poprzez uszeregowanie ich pod 
względem ważności w zależności od ich 
wkładu w realizację celów strategii;

c) zapewnianie spójności ze strategią 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność podczas wyboru operacji 
poprzez uszeregowanie ich pod względem 
ważności w zależności od ich wkładu 
w realizację celów i założeń strategii;

d) opracowanie i publikowanie zaproszeń 
do składania wniosków lub trwająca 
procedura składania projektów, w tym 
określanie kryteriów wyboru;

d) opracowanie i publikowanie zaproszeń 
do składania wniosków lub trwająca 
procedura składania projektów, w tym 
określanie kryteriów wyboru;

e) przyjmowanie wniosków o wsparcie i 
dokonywanie ich oceny;

e) przyjmowanie wniosków o wsparcie i 
dokonywanie ich oceny;

f) wybór operacji i ustalanie kwoty 
wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, 
przedkładanie wniosków do organu 
odpowiedzialnego za ostateczną 
weryfikację kwalifikowalności przed 
zatwierdzeniem;

f) wybór operacji i ustalanie kwoty 
wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, 
przedkładanie wniosków do organu 
odpowiedzialnego za ostateczną 
weryfikację kwalifikowalności przed 
zatwierdzeniem;

g) monitorowanie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego i operacji będących 

g) monitorowanie realizacji strategii 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
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przedmiotem wsparcia oraz 
przeprowadzanie szczegółowych działań w 
zakresie oceny związanych ze strategią 
rozwoju lokalnego.

społeczność i operacji będących 
przedmiotem wsparcia oraz 
przeprowadzanie szczegółowych działań 
w zakresie oceny związanych ze strategią 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność.

3a. Bez uszczerbku dla ust. 3 lit. b) 
lokalna grupa działania może być 
beneficjentem i realizować operacje 
zgodnie ze strategią rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność.
3b. W przypadku działań lokalnych grup 
działania w zakresie współpracy, 
o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. c), 
zadania określone w art. 30 ust. 3 lit. f) 
mogą być realizowane przez 
odpowiedzialną instytucję zarządzającą.

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność.

Wsparcie rozwoju lokalnego obejmuje: 1. Wsparcie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność obejmuje:

a) koszty pomocy przygotowawczej; a) koszty pomocy przygotowawczej 
obejmującej budowanie potencjału, 
szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej 
strategii rozwoju.

Koszty mogą dotyczyć przynajmniej 
jednego z następujących elementów:
(i) działania szkoleniowe dla lokalnych 
zainteresowanych podmiotów;
(ii) badania nad danymi obszarami;
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(iii) koszty związane z opracowywaniem 
strategii rozwoju lokalnego, w tym koszty 
konsultacji i działań związanych z 
konsultacjami zainteresowanych 
podmiotów w celu przygotowania 
strategii;

(iv) koszty administracyjne (operacyjne i 
personelu) organizacji wnioskującej o 
udzielenie pomocy przygotowawczej na 
etapie przygotowania; 

(v) pomoc dla małych projektów 
pilotażowych.
Taka pomoc przygotowawcza jest 
kwalifikowalna niezależnie do tego, czy 
strategia rozwoju lokalnego 
zaprojektowana przez lokalną grupę 
działania korzystającą z pomocy zostanie 
zakwalifikowana do finansowania przez 
komisję ustanowioną na podstawie art. 29 
ust. 3.

b) realizację operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego;

b) realizację operacji w ramach strategii 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność;

c) przygotowanie i realizację działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania;

c) przygotowanie i realizację działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania;

d) koszty bieżące i związane z aktywizacją 
w ramach strategii rozwoju lokalnego do 
wysokości 25% całkowitych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
strategii rozwoju lokalnego.

d) koszty bieżące związane z zarządzaniem 
realizacją strategii obejmujące koszty 
operacyjne, koszty personelu, koszty 
szkolenia, koszty związane z public 
relations, koszty finansowe, a także koszty 
związane z monitorowaniem i oceną 
strategii, o których mowa w art. 30 ust. 3 
lit. g);
da) aktywizację strategii rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność 
w celu ułatwienia wymiany między 
zainteresowanymi podmiotami, aby 
zapewniać informacje i propagować 
strategię oraz aby wspierać potencjalnych 
beneficjentów w zakresie opracowywania 
operacji i przygotowywania wniosków.
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1a. Wsparcie kosztów bieżących i kosztów 
aktywizacji nie przekracza 25% 
całkowitych wydatków publicznych 
poniesionych w ramach strategii rozwoju 
lokalnego.

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

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 
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.

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

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

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

Or. en

Poprawka 101

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie z instrumentów finansowych 
jest oparte na ocenie ex ante, w której 
stwierdzono nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku lub nieoptymalny 
poziom inwestycji oraz oszacowano 
poziom i zakres zapotrzebowania na 
inwestycje publiczne, w tym typy 
instrumentów finansowych, które 
uzyskają wsparcie. Taka ocena ex ante 
obejmuje:
a) analizę nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, nieoptymalny 
poziom inwestycji oraz potrzeby 
inwestycyjne w obszarach polityki i celów 
tematycznych lub priorytety inwestycyjne, 
którymi należy się zająć, aby przyczynić 
się do osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w ramach priorytetu lub 
środka i które należy wesprzeć dzięki 
instrumentom finansowym. Taka analiza 
jest oparta na dostępnych dobrych 
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praktykach w zakresie metodyki;

b) ocenę wartości dodanej instrumentów 
finansowych, które mają być wspierane z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, spójności z innymi 
formami interwencji publicznych na tym 
samym rynku, ewentualnych implikacji 
wynikających ze stosowania pomocy 
państwa, proporcjonalności planowanej 
interwencji i środków minimalizowania 
zakłóceń rynku;
c) szacunki dodatkowych zasobów 
publicznych i prywatnych, które można 
zgromadzić w ramach instrumentu 
finansowego do poziomu ostatecznego 
odbiorcy (spodziewany efekt dźwigni), w 
tym – w stosownych przypadkach – ocenę 
zapotrzebowania na preferencyjne 
wynagrodzenie i jego poziom, by 
przyciągnąć środki będące 
odpowiednikiem wsparcia z funduszy 
pochodzące od inwestorów prywatnych 
lub opis mechanizmów, które będą 
stosowane, by określić zapotrzebowanie 
na takie preferencyjne wynagrodzenie i 
jego zakres, takie jak konkurencyjny lub 
odpowiednio niezależny proces oceny;
d) ocenę doświadczeń zdobytych podczas 
stosowania podobnych instrumentów i 
ocen ex ante przeprowadzonych w 
przeszłości przez państwa członkowskie, a 
także sposobu, w jaki te doświadczenia 
zostaną zastosowane w przyszłości;
e) proponowaną strategię inwestycyjną, w 
tym ocenę opcji wdrożenia ustaleń w 
rozumieniu art. 33, produkty finansowe, 
które zostaną zaoferowane, wyznaczonych 
ostatecznych odbiorców, i – w stosownych 
przypadkach – planowane połączenie ze 
wsparciem w ramach dotacji;
f) specyfikację spodziewanych rezultatów i 
sposób, w jaki dany instrument finansowy 
ma przyczynić się do osiągania 
konkretnych celów określonych w ramach 
właściwego priorytetu lub środka, w tym 
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wskaźniki takiego przyczyniania się;

g) przepisy pozwalające na przegląd i 
uaktualnienie, w miarę potrzeb, oceny ex 
ante podczas wdrażania jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego, którego 
wdrożenie było oparte na takiej ocenie, 
gdy podczas etapu wdrażania instytucja 
zarządzająca uzna, że ocena ex ante może 
już nie odzwierciedlać we właściwy sposób 
warunków rynkowych w czasie wdrażania.

Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ocenę ex ante można przeprowadzać 
etapami. W każdym razie powinna jednak 
zostać zakończona przed podjęciem przez 
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instytucję zarządzającą decyzji o 
dokonaniu wkładów z programu do 
instrumentu finansowego.
Ustalenia z podsumowania i wnioski z 
ocen ex ante dotyczące instrumentów 
finansowych są publikowane w ciągu 
trzech miesięcy od daty ich zakończenia.
Ocenę ex ante przedstawia się komitetowi 
monitorującemu do celów informacyjnych 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 105

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 106

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.
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Uwaga dla tłumaczy: Tekst tej poprawki został przeniesiony z art. 33 ust. 3 akapit drugi, który 
zostaje skreślony w poprawce 109.

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy - 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 właściwego 
priorytetu lub środka.

Or. en

Poprawka 109

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

Uwaga dla tłumaczy: Tekst niniejszego akapitu zostaje przeniesiony do art. 33 ust. 1 akapit 
pierwszy a nowy (poprawka 106).

Or. en

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

(i) Europejski Bank Inwestycyjny; (i) Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu;

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

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

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

(iii) podmiotowi prawa publicznego lub 
prywatnego;

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

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

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

Or. en

Poprawka 111

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli instrument finansowy jest 
wdrażany na mocy ust. 4 lit. a) i b), z 
zastrzeżeniem struktury wdrażania 
instrumentu finansowego, zasady i 
warunki dotyczące wkładów do
instrumentów finansowych na mocy 
programów są ustanawiane w umowach w 
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sprawie finansowania zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM X na następujących 
poziomach:
a) w stosownych przypadkach – między 
właściwie umocowanymi 
przedstawicielami instytucji zarządzającej 
i instytucji, która wdraża fundusz 
funduszy, oraz
b) między właściwie umocowanymi 
przedstawicielami instytucji zarządzającej, 
lub – w stosownych przypadkach –
instytucji, która wdraża fundusz funduszy 
i instytucji, która wdraża instrument 
finansowy.

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku instrumentów 
finansowych wdrażanych na mocy ust. 4 
lit. c) zasady i warunki dotyczące wkładów 
do instrumentów finansowych na mocy 
programów są ustanawiane w 
dokumencie przedstawiającym strategię, 
zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM X, który 
zostanie przeanalizowany przez komitet 
monitorujący.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
dodatkowe przepisy szczególne dotyczące 
roli, zakresu odpowiedzialności i 
obowiązków instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe, związanych z nimi 
kryteriów wyboru i produktów, które 
mogą być dostarczone poprzez te 
instrumenty. Komisja notyfikuje akty 
delegowane, przyjęte zgodnie z art. 142, 
jednocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech miesięcy od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

(Uwaga dla tłumaczy: ostatni ustęp niniejszej poprawki jest przeniesionym i zmienionym 
tekstem Komisji z art. 33 ust. 4 ostatni akapit).

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Przy wdrażaniu funduszy funduszy
instytucje, o których mowa w ust. 4 lit. a) i 
b), mogą powierzyć część wykonywanych 
przez siebie zadań wykonawczych 
pośrednikom finansowym, pod warunkiem 
że podmioty te dopilnują, na własną 
odpowiedzialność, aby tacy pośrednicy 
spełniali kryteria określone w art. 140 ust. 
1, 2 i 4 rozporządzenia finansowego. 
Pośrednicy finansowi są wybierani na 
podstawie otwartych, przejrzystych, 
proporcjonalnych i niedyskryminujących 
procedur, niedopuszczających do 
konfliktów interesów.

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podmioty, o których mowa w ust. 4 lit. 
b), którym powierzono zadania 

6. Instytucje, o których mowa w ust. 4 lit. 
b), którym powierzono zadania 
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wykonawcze, otwierają rachunki 
powiernicze w swoim imieniu oraz w 
imieniu instytucji zarządzającej. Aktywa 
przechowywane na takich rachunkach 
powierniczych są zarządzane zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami i 
zgodnie z właściwymi zasadami 
ostrożności oraz charakteryzują się 
odpowiednią płynnością.

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

Or. en

Poprawka 115

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 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy akredytowane zgodnie z art. 64
nie przeprowadzają żadnych weryfikacji na 
miejscu operacji obejmujących instrumenty 
finansowe wdrożone na podstawie art. 33 

1. Organy wyznaczone zgodnie z art. 59
ust. 3 rozporządzenia finansowego nie 
przeprowadzają żadnych weryfikacji na 
miejscu operacji obejmujących instrumenty 
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ust. 1 lit. a). Otrzymują one regularne 
sprawozdania z kontroli od organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie tych 
instrumentów finansowych.

finansowe wdrożone na podstawie art. 33 
ust. 1 lit. a). Otrzymują one regularne 
sprawozdania z kontroli od organów
odpowiedzialnych za wdrażanie tych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy odpowiedzialne za audyt 
programów przeprowadzają audyty na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
przynajmniej jednej z następujących 
sytuacji:
a) dokumenty potwierdzające nie są 
dostępne na poziomie instrumentu 
finansowego lub instytucji zarządzającej;
b) istnieją dowody niewłaściwego 
monitorowania przez instytucje 
wdrażające instrumenty finansowe 
dotyczące wsparcia udzielanego 
ostatecznym odbiorcom;

c) istnieją dowody, że dokumenty dostępne 
na poziomie instytucji zarządzającej lub 
na poziomie instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego 
przyznanego wsparcia.

Or. en
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Poprawka 118

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 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).

Or. en

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. a), wniosek o płatność zawiera 
oraz odrębnie ujawnia łączną kwotę 
wsparcia wypłaconego do danego 
instrumentu finansowego.

1. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. a), i instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b), 
wdrażanych zgodnie z art. 33 ust. 4 lit. a) i 
b), stopniowo składa się wnioski o 
płatności okresowe dla wkładów w 
ramach programów wypłacanych na rzecz 
instrumentów finansowych w okresie 
kwalifikowalności zgodnie z 
następującymi warunkami:

a) kwota wkładu w ramach programu 
wypłacona na rzecz instrumentu
finansowego zawarta w każdym wniosku o 
płatność okresową złożonym w okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, nie przekracza 25% całości 
wkładów w ramach programu 
przeznaczonych na dany instrument 
finansowy na mocy właściwej umowy w 
sprawie finansowania, odpowiadającej 
wydatkom w rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. 
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a), b) i d), które mają zostać wypłacone w 
okresie kwalifikowalności, o którym mowa 
w art. 55 ust. 2. Wnioski o płatność 
okresową złożone po okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, obejmują całość 
kwalifikowalnych wydatków w rozumieniu 
art. 36;
b) każdy wniosek o płatność okresową, o 
którym mowa w lit. a) może obejmować do 
25 procent całkowitej kwoty krajowego 
współfinansowania zgodnie z art. 33 ust. 8 
przewidzianej do wypłaty na rzecz 
instrumentu finansowego, lub na 
poziomie odbiorców ostatecznych kwoty 
wypłacanej jako wydatek w rozumieniu 
art. 36 ust. 1 lit. a), b) i d) w okresie 
kwalifikowalności wskazanym w art. 55 
ust. 2. 

c) kolejne wnioski o płatności okresowe 
złożone w okresie kwalifikowalności, o 
którym mowa w art. 55 ust. 2, są składane 
jedynie:
(i) w przypadku drugiego wniosku o 
płatność okresową, gdy przynajmniej 60% 
kwoty zawartej w pierwszym wniosku o 
płatność okresową wydatkowano jako 
wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 
36 ust. 1 lit. a), b) i d);
(ii) w przypadku trzeciego i kolejnych 
wniosków o płatność okresową, gdy 
przynajmniej 85% kwoty zawartej w 
poprzednich wnioskach o płatności 
okresowe wydatkowano jako wydatek 
kwalifikowalny w rozumieniu art. 36 ust. 
1 lit. a), b) i d);
d) każdy wniosek o płatność okresową 
obejmujący wydatki związane z 
instrumentami finansowymi oddzielnie 
ujawnia całość wkładów w ramach 
programu wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego oraz kwoty 
wypłacone jako wydatek kwalifikowalny w 
rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. a), b) i d).
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W momencie zamknięcia wniosek o 
płatność salda końcowego obejmuje 
całość wydatków kwalifikowanych, o 
których mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. b), wdrażanych zgodnie z art. 33 
ust. 4 lit. a) i b), łączne kwalifikowalne 
wydatki przedstawione we wniosku o 
płatność obejmują oraz odrębnie 
ujawniają łączną kwotę wsparcia, które 
zostało wypłacone lub ma być wypłacone 
do instrumentu finansowego z 
przeznaczeniem na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, które mają zostać 
dokonane w ustalonym okresie 
wynoszącym maksymalnie dwa lata, 
włączając koszty zarządzania lub opłaty za 
zarządzanie.

2. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. b), wdrażanych zgodnie z art. 33 
ust. 4 lit. c), wniosek o płatności okresowe 
i płatność salda końcowego obejmuje 
łączną kwotę płatności dokonanych przez 
instytucję zarządzającą na inwestycje na 
rzecz odbiorców ostatecznych, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 2 jest 
dostosowywana w kolejnych wnioskach o 
płatność w celu uwzględnienia różnicy 
między kwotą wsparcia wypłaconą 
wcześniej do danego instrumentu 

skreślony
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finansowego a kwotami faktycznie 
zainwestowanymi na rzecz ostatecznych 
odbiorców, powiększonymi o koszty 
zarządzania i opłaty za zarządzanie. Kwoty 
te ujawnia się odrębnie we wniosku o 
płatność.

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 33 
ust. 1 lit. b), wdrażanych zgodnie z art. 33 
ust. 4 lit. c), wniosek o płatność obejmuje 
łączną kwotę płatności dokonanych przez 
instytucję zarządzającą na inwestycje na 
rzecz ostatecznych odbiorców. Kwoty te 
ujawnia się odrębnie we wniosku o 
płatność.

skreślony

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie zamknięcia programu 
wydatki kwalifikowalne w ramach 
instrumentu finansowego stanowi łączna 
kwota faktycznie wypłacona lub, w 
przypadku funduszy gwarancyjnych, 
zobowiązania zaciągnięte przez instrument 
finansowy w okresie kwalifikowalności, o 
którym mowa w art. 55 ust. 2, 
odpowiadająca:

1. W momencie zamknięcia programu 
wydatki kwalifikowalne w ramach 
instrumentu finansowego stanowi łączna 
kwota wkładów w ramach programu
faktycznie wypłacona lub, w przypadku 
gwarancji, zobowiązania zaciągnięte przez 
instrument finansowy w okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, odpowiadająca:
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Or. en

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku instrumentów 
kapitałowych i mikrokredytów 
skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłaty za zarządzanie należne za okres 
nieprzekraczający 5 lat po okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, w odniesieniu do inwestycji na 
rzecz ostatecznych odbiorców, które miały 
miejsce w tym okresie kwalifikowalności i
które nie mogą być objęte przepisami art. 
37 i art. 38, mogą być traktowane jako 
wydatki kwalifikowalne, jeżeli zostaną 
wpłacone na rachunek powierniczy 
ustanowiony specjalnie w tym celu.

2. W przypadku instrumentów 
kapitałowych i mikrokredytów 
skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłaty za zarządzanie należne za okres 
nieprzekraczający 5 lat po okresie 
kwalifikowalności, o którym mowa w art. 
55 ust. 2, w odniesieniu do inwestycji na 
rzecz ostatecznych odbiorców, które miały 
miejsce w tym okresie kwalifikowalności, 
które nie mogą być objęte przepisami art. 
38 lub art. 39, mogą być traktowane jako 
wydatki kwalifikowalne, jeżeli zostaną 
wpłacone na rachunek powierniczy 
ustanowiony specjalnie w tym celu.

Or. en

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wydatki kwalifikowalne określone
zgodnie z ust. 1 i 2 nie mogą przekraczać 
sumy:

3. Wydatki kwalifikowalne ujawnione
zgodnie z ust. 1 i 2 nie mogą przekraczać 
sumy:

(i) łącznej kwoty wsparcia z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych wypłaconych do
instrumentu finansowego; oraz 

(i) łącznej kwoty wsparcia z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
wypłaconych dla celów ust. 1 i 2; oraz

(ii) odpowiedniego współfinansowania 
krajowego.

(ii) odpowiedniego współfinansowania 
krajowego.
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Or. en

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 dotyczących
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych rat na dotacje na spłatę odsetek 
oraz dotacje na opłaty gwarancyjne.

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
szczegółowe przepisy dotyczące
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych rat na dotacje na spłatę odsetek 
oraz dotacje na opłaty gwarancyjne.

Or. en

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Koszty zarządzania i opłaty za 
zarządzanie, o których mowa w ust. 1 lit. 
d) i ust. 2, mogą być pobierane przez 
instytucję wdrażającą fundusz funduszy 
lub instytucje wdrażające instrumenty 
finansowe na mocy art. 33 ust. 4 lit. a) i 
b), przy czym nie przekraczaja one progów 
określonych w akcie wykonawczym, o 
którym mowa w niniejszym ustępie. O ile 
koszty zarządzania obejmują bezpośrednie 
lub pośrednie koszty pozycji wypłaconych 
na podstawie dowodów poniesienia 
wydatków, opłaty za zarządzanie odnoszą 
się do uzgodnionej ceny świadczonych 
usług ustalonej w konkurencyjnym 
procesie rynkowym. Koszty zarządzania i 
opłaty za zarządzanie są wyliczane według 
metodyki opartej na wynikach.
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Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie 
mogą obejmować opłaty manipulacyjne. 
Jeżeli opłaty manipulacyjne lub dowolna 
ich część są pobierane od odbiorców 
ostatecznych, nie mogą być zgłaszane jako 
wydatki kwalifikowalne.
Koszty zarządzania i opłaty za 
zarządzanie, w tym te związane z pracami 
przygotowawczymi dotyczącymi 
instrumentu finansowego przed 
podpisaniem właściwej umowy w sprawie 
finansowania, są kwalifikowalne od daty 
podpisania właściwej umowy w sprawie 
finansowania.

Or. en

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki i inne korzyści generowane przez 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rzecz 
instrumentów finansowych

Odsetki i inne korzyści generowane przez 
wsparcie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz 
instrumentów finansowych

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 europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych
wypłacone do instrumentów finansowych 
zostaje umieszczone na rachunkach 
prowadzonych w instytucjach finansowych 
w państwach członkowskich i może zostać
zainwestowane w sposób tymczasowy 
zgodnie z zasadami należytego 
zarządzania finansami.

2. Odsetki i inne zyski związane ze 
wsparciem z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych
wypłaconym do instrumentów 
finansowych są wykorzystywane do tych 
samych celów, co pierwotne wsparcie z 
tych funduszy w ramach tego samego 

2. Odsetki i inne zyski związane ze 
wsparciem z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych
wypłaconym do instrumentów 
finansowych są wykorzystywane do tych 
samych celów, w tym w celu dokonania 
zwrotu poniesionych kosztów zarządzania 
lub opłat za zarządzanie instrumentem 
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instrumentu finansowego. finansowym zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. d), 
oraz wydatków wypłaconych zgodnie z art. 
36 ust. 2, co pierwotne wsparcie z tych 
funduszy w ramach tego samego 
instrumentu finansowego, lub po likwidacji 
instrumentu finansowego, innych 
instrumentów finansowych lub form 
wsparcia zgodnie z celami szczegółowymi 
określonymi w ramach priorytetu lub 
środka, do końca okresu 
kwalifikowalności.

3. Instytucja zarządzająca musi zapewnić
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 
dotyczącej wykorzystania odsetek i innych 
korzyści.

3. Instytucja zarządzająca zapewni 
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 
dotyczącej wykorzystania odsetek i innych 
korzyści.

Or. en

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponowne wykorzystanie środków 
związanych ze wsparciem z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych do momentu zamknięcia 
programu

Ponowne wykorzystanie środków 
związanych ze wsparciem z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
do końca okresu kwalifikowalności

Or. en

Poprawka 130

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 

1. Środki zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji lub z uwolnienia 
środków przewidzianych na umowy 
gwarancyjne – w tym zwroty kapitału i 
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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.

zysków oraz inne dochody, takie jak 
odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, 
zyski kapitałowe lub wszelkie wpływy 
wygenerowane w wyniku inwestycji, 
związane ze wsparciem z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
są ponownie wykorzystywane do 
poniższych celów, do wysokości 
koniecznych kwot oraz w kolejności 
uzgodnionej we właściwych umowach w 
sprawie finansowania:

Or. en

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zyski i inne dochody, takie jak odsetki, 
opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski 
kapitałowe lub wszelkie wpływy 
wygenerowane w wyniku inwestycji, 
związane ze wsparciem z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych na rzecz instrumentu 
finansowego, są wykorzystywane do 
poniższych celów, w stosownych 
przypadkach, do wysokości koniecznych 
kwot:

skreślone

Or. en

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwrot poniesionych kosztów zarządzania 
i uiszczenie opłat za zarządzanie 

a) w stosownych przypadkach zwrot 
poniesionych kosztów zarządzania i 
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instrumentem finansowym; uiszczenie opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym;

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

Or. en

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) preferencyjne wynagrodzenie 
inwestorów działających zgodnie z zasadą 
inwestycji w gospodarce rynkowej, którzy 
zapewniają środki będące odpowiednikiem 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych do 
instrumentu finansowego lub którzy 
prowadzą wspólne inwestycje na poziomie 
ostatecznych odbiorców;

b) w stosownych przypadkach
preferencyjne wynagrodzenie inwestorów 
prywatnych lub publicznych działających 
zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, 
którzy zapewniają środki będące 
odpowiednikiem wsparcia z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
do instrumentu finansowego lub którzy 
prowadzą wspólne inwestycje na poziomie 
ostatecznych odbiorców;

Zapotrzebowanie na preferencyjne 
wynagrodzenie i jego poziom zgodnie z lit. 
b) są określane za pomocą oceny ex ante. 
Preferencyjne wynagrodzenie nie 
przekracza tego, co jest konieczne do 
stworzenia zachęt do przyciągnięcia 
środków będących odpowiednikiem 
wsparcia z funduszy pochodzących od 
inwestorów prywatnych, i nie powoduje 
nadmiernego wynagradzania prywatnych 
inwestorów ani inwestorów publicznych 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej. Zgodność interesów zapewnia 
się poprzez właściwy podział ryzyka i 
zysków, dokonywany na zwykłych 
zasadach komercyjnych, z 
poszanowaniem unijnych przepisów w 
zakresie pomocy państwa.

(Uwaga: niniejsza lit. b) stanie się lit. d) art.1 ust. 38 poprawki Parlamentu).
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Or. en

Poprawka 134

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 określonymi w 
ramach priorytetu lub środka;

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

Or. en

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie środków pozostałych po
zamknięciu programu

Wykorzystanie środków pozostałych po 
zakończeniu okresu kwalifikowalności

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 zwrócone do instrumentów 
finansowych, w tym zwroty kapitału, i 
zyski oraz inne dochody wygenerowane w 
okresie co najmniej 10 lat po zakończeniu 
okresu kwalifikowalności, związane ze 
wsparciem z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz 
instrumentów finansowych zgodnie z art. 
32 były wykorzystywane zgodnie z celami 
programu lub programów, w ramach tego 
samego instrumentu finansowego, lub po 
wyczerpaniu się tych zasobów w ramach 
takiego instrumentu finansowego, innych 
instrumentów finansowych, w obu 
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przypadkach z zastrzeżeniem, że ocena 
warunków rynkowych wskazuje na ciągłe 
zapotrzebowanie na taką inwestycję, lub w 
ramach innych form wsparcia. 

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie trzech miesięcy od daty 
powiadomienia państwa członkowskiego o 
decyzji dotyczącej przyjęcia programu 
państwo członkowskie ustanawia komitet 
w celu monitorowania realizacji programu, 
w porozumieniu z instytucją zarządzającą.

1. W terminie trzech miesięcy od daty 
powiadomienia państwa członkowskiego o 
decyzji dotyczącej przyjęcia programu 
państwo członkowskie ustanawia komitet,
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego, w celu monitorowania 
realizacji programu, w porozumieniu z 
instytucją zarządzającą.

Państwo członkowskie może ustanowić 
jeden komitet monitorujący dla programów 
współfinansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Państwo członkowskie może ustanowić 
jeden komitet monitorujący dla większej 
liczby programów współfinansowanych z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy komitet monitorujący sporządza i 
przyjmuje swój regulamin.

2. Każdy komitet monitorujący sporządza 
i przyjmuje swój regulamin zgodnie 
z instytucjonalnymi, prawnymi 
i finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego.
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Or. en

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie biorące udział 
w programie współpracy i państwa trzecie 
ustanowią komitet monitorujący program 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” po zaakceptowaniu 
zaproszenia do udziału w programie 
współpracy, w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, w terminie trzech miesięcy 
od daty powiadomienia państwa 
członkowskiego o decyzji dotyczącej 
przyjęcia programu. Komitet 
monitorujący sporządza i przyjmuje swój 
regulamin.

Or. en

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

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. O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, pod 
warunkiem że składa się on
z przedstawicieli odpowiednich organów 
państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 5. 
Przedstawiciele partnerów są, w drodze 
przejrzystych procedur, delegowani do 
części komitetu monitorującego przez 
właściwych partnerów. Komitet 
monitorujący może zdecydować, że każdy 
członek komitetu monitorującego może 
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mieć prawo głosu.

W skład komitetu monitorującego program 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” wchodzą również 
przedstawiciele każdego państwa trzeciego 
uczestniczącego w tym programie.

W skład komitetu monitorującego program 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” wchodzą również 
przedstawiciele każdego państwa trzeciego 
uczestniczącego w tym programie. W skład 
komitetu monitorującego mogą wchodzić 
przedstawiciele EUWT prowadzący 
działania związane z programem w 
obszarze objętym programem. 
Państwa członkowskie biorące udział w 
programie współpracy i państwa trzecie 
ustalają skład komitetu monitorującego 
program w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” po 
zaakceptowaniu zaproszenia do udziału w 
programie współpracy. W skład komitetu 
monitorującego wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich i państw trzecich, o 
których mowa w zdaniu poprzednim.

Or. en

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Lista członków komitetu 
monitorującego jest publikowana.

Or. en
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Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
realizacji programu i postępów w osiąganiu 
jego celów. Bierze przy tym pod uwagę 
dane finansowe, wskaźniki ogólne i 
specyficzne dla programu, w tym zmiany 
we wskaźnikach rezultatu i postępy w 
osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania.

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
realizacji programu i postępów w osiąganiu 
jego celów. Bierze przy tym pod uwagę 
dane finansowe, wskaźniki ogólne i 
specyficzne dla programu, w tym zmiany w 
wartości wskaźników rezultatu i postępy w 
osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania, o których mowa w art. 19 ust. 
1 i, tam gdzie to stosowne, rezultaty analiz 
jakościowych.

2. Komitet monitorujący szczegółowo bada 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
wykonanie programu.

2. Komitet monitorujący bada wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, a także przeprowadza ocenę 
wniosków.

3. Komitet monitorujący jest konsultowany 
i wydaje opinię w sprawie wszelkich zmian 
programu zaproponowanych przez 
instytucję zarządzającą.

3. Komitet monitorujący jest konsultowany
i, jeżeli uzna to za stosowne, wydaje opinię 
w sprawie wszelkich zmian programu 
zaproponowanych przez instytucję 
zarządzającą.

4. Komitet monitorujący może wydawać 
zalecenia dla instytucji zarządzającej 
dotyczące realizacji programu i jego oceny. 
Monitoruje on działania podjęte w 
następstwie tych zaleceń.

4. Komitet monitorujący może 
przedstawiać uwagi instytucji 
zarządzającej dotyczące realizacji 
programu i jego oceny, w tym działań na 
rzecz zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów. 
Monitoruje on działania podjęte 
w następstwie tych uwag.

Or. en
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Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie przedstawia 
końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu do dnia 30 września 2023 r. w 
przypadku EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz roczne sprawozdanie z 
realizacji w przypadku EFRROW i EFMR.

Państwo członkowskie przedstawia 
końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu do dnia 31 grudnia 2023 r. w 
przypadku EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz roczne sprawozdanie z 
realizacji w przypadku EFRROW i EFMR.

(Uwaga:  poprawka uzależniona od dalszej korekty horyzontalnej dotyczącej N+3).

Or. en

Poprawka 143

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 
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.

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają kluczowe 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 w stosownych 
przypadkach zmian w wartości
wskaźników rezultatu i, począwszy od 
sprawozdania przedłożonego w 2017 r.,
celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji oraz, 
tam gdzie to możliwe, zważywszy na 
stopień wdrożenia, dla wybranych 
operacji. W sprawozdaniach tych 
przedstawia się również syntezę wyników 
wszystkich ocen programu 
udostępnionych w poprzednim roku 
budżetowym, a także wszelkie kwestie, 
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które wpływają na wykonanie programu, 
oraz podjęte środki. Roczne sprawozdanie 
z realizacji przedłożone w 2016 r. może 
również zawierać, w stosownych 
przypadkach, działania podejmowane w 
celu spełnienia uwarunkowań ex ante.

Or. en

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W rocznym sprawozdaniu z realizacji 
przedłożonym w 2017 r. ustala się i ocenia 
informacje określone w ust. 2, a także 
postępy poczynione na drodze do 
osiągnięcia celów programu, w tym udział 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych we wskaźnikach
rezultatu, jeżeli dostępne są dowody 
pochodzące z ocen. Sprawozdanie to 
obejmuje również ocenę realizacji działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 6, 7 i 8, oraz informacje 
na temat wsparcia wykorzystanego do 
realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu.

3. W rocznym sprawozdaniu z realizacji 
przedłożonym w 2017 r. ustala się i ocenia 
informacje określone w ust. 2, a także 
postępy poczynione na drodze do 
osiągnięcia celów programu, w tym udział 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w zmiany wartości 
wskaźników rezultatu, jeżeli dostępne są 
dowody pochodzące z ocen. 
W sprawozdaniu przedstawia się działania 
służące wypełnieniu uwarunkowań ex 
ante niespełnionych w momencie 
przyjmowania programów. Sprawozdanie 
to obejmuje również ocenę realizacji 
działań mających na celu uwzględnienie 
zasad określonych w art. 7, 8, rolę 
partnerów, o których mowa w art. 5 
w realizacji programu, oraz informacje na 
temat wsparcia wykorzystanego do 
realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 145

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 z realizacji. W 
przypadku gdy Komisja nie przekaże uwag 
w tych terminach, sprawozdania uznaje się
za przyjęte.

Or. en

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może wydawać zalecenia w 
celu rozwiązania wszelkich kwestii, które 
mają wpływ na realizację programu. Jeżeli 
takie zalecenia zostaną sformułowane, 
instytucja zarządzająca w ciągu trzech 
miesięcy informuje Komisję o 
przedsięwziętych środkach naprawczych.

7. Komisja może zgłaszać instytucji 
zarządzającej uwagi dotyczące kwestii, 
które mają znaczący wpływ na realizację 
programu. Jeżeli takie uwagi zostaną 
sformułowane, instytucja zarządzająca 
dostarcza wszelkich koniecznych 
informacji dotyczących tych uwag i, 
w stosownych przypadkach, w ciągu trzech 
miesięcy informuje Komisję 
o przedsięwziętych środkach.

Or. en
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Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do wiadomości publicznej podaje się 
streszczenie zawartości rocznych i 
końcowych sprawozdań z realizacji.

8. Do wiadomości publicznej podaje się 
roczne i końcowe sprawozdania z 
realizacji, jak również streszczenie ich
zawartości.

Or. en

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Corocznemu posiedzeniu 
przeglądowemu przewodniczy Komisja.

4. Corocznemu posiedzeniu 
przeglądowemu przewodniczy Komisja 
lub, jeśli wniesie o to państwo 
członkowskie, współprzewodniczy państwo 
członkowskie i Komisja.

Or. en

Poprawka 149

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 
po posiedzeniu podjęto odpowiednie 
działania następcze w celu uwzględniania 
uwag Komisji dotyczących kwestii, które 
mają znaczący wpływ na realizację 
programu, i w stosownych przypadkach, 
w ciągu trzech miesięcy informuje 
Komisję o przedsięwziętych środkach.
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Or. en

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie z postępu prac Sprawozdanie z postępu prac
i sprawozdanie strategiczne

Or. en

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz do dnia 
30 czerwca 2019 r. państwo członkowskie 
przedstawia Komisji sprawozdanie z 
postępów w realizacji umowy partnerskiej, 
odpowiednio na dzień 31 grudnia 2016 r. i 
31 grudnia 2018 r.

1. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz do dnia 
31 sierpnia 2019 r. państwo członkowskie 
przedstawia Komisji sprawozdanie 
z postępów w realizacji umowy 
o partnerstwie, odpowiednio według stanu 
na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 
2018 r.

Or. en

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z postępu prac zawiera 
ocenę oraz informacje na temat:

2. Sprawozdanie z postępu prac zawiera 
ocenę oraz informacje na temat:

a) zmian w zakresie potrzeb rozwojowych 
w państwie członkowskim od przyjęcia 

a) zmian w zakresie potrzeb rozwojowych 
w państwie członkowskim od przyjęcia 
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umowy partnerskiej; umowy o partnerstwie;
b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w szczególności w 
odniesieniu do celów pośrednich 
określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu;

b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, jak również konkretnych 
zadań funduszy, o których mowa art. 4 
ust. 1, poprzez wkład europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w wybrane cele tematyczne, i w 
szczególności w odniesieniu do celów 
pośrednich określonych w podstawie oceny 
wykonania dla poszczególnych programów
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu;

c) tego, czy działania podjęte w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante 
niespełnionych w dniu przyjęcia umowy
partnerskiej zostały zrealizowane zgodnie 
z ustalonym harmonogramem;

c) tego, czy działania podjęte w celu 
spełnienia mających zastosowanie
uwarunkowań ex ante określonych w 
umowie o partnerstwie, niespełnionych 
w dniu przyjęcia umowy o partnerstwie
zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Ma to zastosowanie 
wyłącznie do sprawozdania z postępu prac 
za 2017 rok;

d) wdrożenia mechanizmów mających 
zapewnić koordynację pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych a innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowymi 
oraz EBI;

d) wdrożenia mechanizmów mających 
zapewnić koordynację pomiędzy 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi a innymi unijnymi 
i krajowymi instrumentami finansowymi 
oraz EBI;

e) postępów w realizacji obszarów 
priorytetowych w zakresie współpracy;

e) wdrożenia zintegrowanego podejścia do 
rozwoju terytorialnego, lub 
podsumowania wdrożenia zintegrowanych 
podejść na podstawie treści programów, w 
tym postępów w realizacji obszarów 
priorytetowych w zakresie współpracy;

f) działań podjętych w celu wzmocnienia 
potencjału organów państw członkowskich 
i, w stosownych przypadkach, 
beneficjentów w zakresie zarządzania 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych i ich wykorzystania;

f) w stosownych przypadkach – działań 
podjętych w celu wzmocnienia potencjału 
organów państw członkowskich 
i beneficjentów w zakresie zarządzania 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i ich wykorzystania;

g) planowanych działań i 
odpowiadających im w programach celów, 
które mają służyć zmniejszaniu obciążeń 

g) działań podjętych i postępu w osiąganiu 
celu polegającego na zmniejszaniu 
obciążeń administracyjnych dla 
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administracyjnych dla beneficjentów; beneficjentów;
h) roli partnerów, o których mowa w art. 5, 
w realizacji umowy partnerskiej.

h) roli partnerów, o których mowa w art. 5, 
w realizacji umowy o partnerstwie;
ha) podsumowania podjętych działań 
dotyczących zastosowania horyzontalnych 
zasad i celów politycznych wdrażania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia sprawozdania z postępu prac, 
Komisja stwierdzi, że przekazane 
informacje są niepełne lub niejasne, może 
zwrócić się do państwa członkowskiego o 
udzielenie dodatkowych informacji. 
Państwo członkowskie udziela Komisji 
żądanych informacji w ciągu trzech 
miesięcy i, w stosownych przypadkach, 
odpowiednio zmienia sprawozdanie z 
postępu prac.

3. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia sprawozdania z postępu prac, 
Komisja stwierdzi, że przekazane 
informacje są niepełne lub niejasne 
w stopniu, który znacznie wpływa na 
jakość i czytelność danej oceny, może –
nie powodując nieuzasadnionych 
opóźnień i przedstawiając przykłady 
domniemanych braków dotyczących 
jakości i czytelności – zwrócić się do 
państwa członkowskiego o udzielenie 
dodatkowych informacji. Państwo 
członkowskie udziela Komisji żądanych 
informacji w ciągu trzech miesięcy i, w 
stosownych przypadkach, odpowiednio 
zmienia sprawozdanie z postępu prac.

Or. en
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Poprawka 154

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.

skreślony

(Uwaga dla tłumaczy: Niniejszy ust. 4 został przeniesiony do nowego art. 46a ust. 2. 
(zmieniony)).

Or. en

Poprawka 155

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.

skreślony

(Uwaga dla tłumaczy: Treść ust. 5 została przeniesiona do art. 46a nowy ust. 4 (zmieniony)).

Or. en
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Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp - 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego zgodnie z procedurą 
doradczą określoną w art. 143 ust. 2 
jednolite warunki dotyczące modelu 
stosowanego przy składaniu sprawozdania 
z postępu prac.

Or. en

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Sprawozdawczość Komisji i debata na 
temat europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych
1. Każdego roku począwszy od 2016 r. 
Komisja przekazuje do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów sprawozdanie podsumowujące 
dotyczące programów europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
przygotowane na podstawie rocznych 
sprawozdań państw członkowskich z 
realizacji, składanych na mocy art. 44, jak 
również podsumowanie wyników 
dostępnych ocen programów. W 2017 r. i 
2019 r. sprawozdanie stanowi część 
sprawozdania strategicznego, o którym 
mowa w ust. 2.
2. W 2017 r. i 2019 r. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie strategiczne 
podsumowujące sprawozdania państw 
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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., przy czym wzywa się te 
instytucje do jego omówienia.
3. Rada prowadzi debatę na temat 
sprawozdania strategicznego w 
szczególności odnośnie do wkładu 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w realizację unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, i wzywana jest do 
przedstawienia informacji podczas 
wiosennego posiedzenia Rady 
Europejskiej. 
4. Co dwa lata, począwszy od 2018 r., 
Komisja umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu ostatnich 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, 
w szczególności w odniesieniu do wkładu 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w postęp w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy ogólne Przepisy ogólne
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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 społecznemu1, 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. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiednich 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu1

i z uwzględnieniem wielkości programu
w odniesieniu do PKB oraz bezrobocia na 
terenie objętym programem, 
w stosownych przypadkach.

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 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.

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 
wewnętrzni lub zewnętrzni, 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.

4. Wszystkie oceny są podawane do 
wiadomości publicznej w całości.

4. Wszystkie oceny są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny ex ante obejmują analizę: 3. Oceny ex ante obejmują analizę:

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 i potencjału dla rozwoju 
oraz doświadczeń zdobytych podczas 
wcześniejszych okresów programowania;

b) spójności wewnętrznej proponowanego 
programu lub działania i jego związku z 
innymi istotnymi instrumentami;

b) spójności wewnętrznej proponowanego 
programu lub działania i jego związku z 
innymi istotnymi instrumentami;

c) spójności alokacji zasobów 
budżetowych z celami programu;

c) spójności alokacji zasobów 
budżetowych z celami programu;

d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 
odpowiadających im celów programów ze 
wspólnymi ramami strategicznymi, umową 
partnerską oraz zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie
art. 148 ust. 4 Traktatu;

d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 
odpowiadających im celów programów ze 
wspólnymi ramami strategicznymi, umową 
o partnerstwie oraz odpowiednimi
zaleceniami dla poszczególnych państw 
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w stosownych 
przypadkach na szczeblu krajowym, w 
oparciu o krajowy program reform;

e) adekwatności i zrozumiałości 
proponowanych wskaźników właściwych 
dla programu;

e) adekwatności i zrozumiałości 
proponowanych wskaźników właściwych 
dla programu;

f) sposobu, w jaki oczekiwane 
produkty/usługi przyczynią się do 
osiągnięcia rezultatów;

f) sposobu, w jaki oczekiwane 
produkty/usługi przyczynią się do 
osiągnięcia rezultatów;

g) czy wartości docelowe ujęte ilościowo 
dotyczące wskaźników są realistyczne, 
przy uwzględnieniu przewidywanego 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

g) czy wartości docelowe ujęte ilościowo 
dotyczące wskaźników są realistyczne, 
przy uwzględnieniu przewidywanego 
wsparcia z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych;

h) uzasadnienia proponowanej formy h) uzasadnienia proponowanej formy 
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wsparcia; wsparcia;
i) adekwatności zasobów ludzkich i 
zdolności administracyjnych do 
zarządzania programem;

i) adekwatności zasobów ludzkich i 
zdolności administracyjnych do 
zarządzania programem;

j) przydatności procedur monitorowania 
programu oraz gromadzenia danych 
koniecznych do przeprowadzenia ocen;

j) przydatności procedur monitorowania 
programu oraz gromadzenia danych 
koniecznych do przeprowadzenia ocen;

k) przydatności celów pośrednich 
wybranych na potrzeby podstawy oceny 
wykonania;

k) przydatności celów pośrednich 
wybranych na potrzeby podstawy oceny 
wykonania;

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 wszelkim formom
dyskryminacji; w szczególności 
dostępności dla osób niepełnosprawnych;

m) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
zrównoważonego rozwoju.

m) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
zrównoważonego rozwoju;
ma) środków planowanych w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Or. en

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ocena ex ante obejmuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi dotyczące 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko określone w wykonaniu 
dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko1.

4. Oceny ex ante obejmują, w stosownych 
przypadkach, wymogi dotyczące 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko określone w wykonaniu 
dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko, z uwzględnieniem potrzeb 
dotyczących łagodzenia skutków zmiany 
klimatu1.
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1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.

Or. en

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena podczas okresu programowania Ocena podczas okresu programowania

1. Instytucja zarządzająca sporządza dla 
każdego programu plan oceny i 
przedkłada go zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

1. Instytucja zarządzająca lub państwo 
członkowskie sporządza plan oceny, który 
może obejmować większą liczbę 
programów. Plan ten jest przedkładany
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwy potencjał przeprowadzenia 
oceny.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwy potencjał przeprowadzenia 
oceny.

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 
instytucja zarządzająca dopilnowuje, by
oceny były przeprowadzone, w tym oceny 
w celu analizy efektywności, skuteczności 
i wpływu każdego programu na podstawie 
planu oceny, oraz by podlegały 
odpowiednim działaniom następczym 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

4. Komisja może z własnej inicjatywy 
przeprowadzać oceny programów 
operacyjnych.

4. Komisja może z własnej inicjatywy 
przeprowadzać oceny programów 
operacyjnych. Informuje ona o tym 
instytucję zarządzającą, a rezultaty są 
przesyłane instytucji zarządzającej 
i przedstawiane stosownemu komitetowi 
monitorującemu.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceny ex post są przeprowadzane 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.

Oceny ex post są przeprowadzane przez 
Komisję lub państwa członkowskie, w 
ścisłej współpracy z Komisją. Oceny ex 
post badają skuteczność i efektywność 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
uwzględniając cele określone dla unijnej 
strategii, zgodnie ze szczegółowymi 
wymogami ustanowionymi w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy. 
Oceny ex post zostają zakończone do dnia 
31 grudnia 2023 r.

Dla każdego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, do dnia 
31 grudnia 2024 r. Komisja przygotowuje 
sprawozdanie podsumowujące określające 
główne wnioski wynikające z ocen ex post.

Or. en

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji Pomoc techniczna z Inicjatywy Komisji
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1. Z inicjatywy lub w imieniu Komisji 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą wspierać pomoc w 
zakresie przygotowania i monitorowania, a 
także pomoc administracyjną i techniczną 
oraz środki oceny, audytu i kontroli, które 
są niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Z inicjatywy Komisji europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne 
mogą wspierać pomoc w zakresie 
przygotowania i monitorowania, a także 
pomoc administracyjną i techniczną oraz 
środki oceny, audytu i kontroli, które są 
niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Takie środki mogą zostać wprowadzone:

a) bezpośrednio przez Komisję; albo

b) pośrednio, przez podmioty i osoby inne 
niż państwa członkowskie, zgodnie z art. 
60 rozporządzenia finansowego.

Środki te obejmują, ale nie ograniczają się 
do:

Środki te w szczególności obejmują:

a) pomocy w przygotowaniu i ocenie 
projektów, w tym wraz z EBI;

a) pomoc w przygotowaniu i ocenie 
projektów, w tym wraz z EBI;

b) wsparcia w zakresie wzmocnienia 
struktur instytucjonalnych i tworzenia 
potencjału administracyjnego w celu 
skutecznego zarządzania funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

b) wsparcie w zakresie wzmocnienia 
struktur instytucjonalnych i tworzenia 
potencjału administracyjnego w celu 
skutecznego zarządzania europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi;

c) badań związanych ze 
sprawozdawczością Komisji w zakresie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz sprawozdania na 
temat spójności;

c) badania związane ze 
sprawozdawczością Komisji w zakresie 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz sprawozdania na 
temat spójności;

d) środków związanych z analizą, 
zarządzaniem, monitorowaniem, wymianą 
informacji oraz wdrażaniem funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strukturalnych, a także środków 
odnoszących się do wdrażania systemów 
kontroli oraz pomocy technicznej i 
administracyjnej;

d) środki związane z analizą, 
zarządzaniem, monitorowaniem, wymianą 
informacji oraz wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
a także środki odnoszące się do wdrażania 
systemów kontroli oraz pomocy 
technicznej i administracyjnej;

e) ocen, ekspertyz, statystyk i badań, 
również o charakterze ogólnym, 
dotyczących obecnego i przyszłego 
funkcjonowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
które mogą być przeprowadzane, w 
stosownych przypadkach, przez EB;

e) oceny, ekspertyzy, statystyki i badania, 
również o charakterze ogólnym, dotyczące
obecnego i przyszłego funkcjonowania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, które mogą być 
przeprowadzane, w stosownych 
przypadkach, przez EBI;
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f) działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z państwami 
trzecimi; W celu uzyskania większej 
wydajności działań informacyjnych 
skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 
w celu 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.

f) działania mające na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z państwami 
trzecimi; W celu uzyskania większej 
wydajności działań informacyjnych 
skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 
w celu 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.

g) instalacji, obsługi i łączenia 
informatycznych systemów zarządzania, 
monitorowania, audytu, kontroli i oceny;

g) instalację, obsługę i łączenie 
informatyczne systemów zarządzania, 
monitorowania, audytu, kontroli i oceny;

h) działań zmierzających do poprawy 
metod oceny oraz wymiany informacji na 
temat praktyk w zakresie oceny;

h) działania zmierzające do poprawy 
metod oceny oraz wymiany informacji na 
temat praktyk w zakresie oceny;

i) działań związanych z audytem; i) działania związane z audytem;
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) wzmocnienie potencjału krajowego i 
regionalnego w zakresie planowania 
inwestycyjnego, oceny potrzeb, 
przygotowanie, opracowywanie i 
wdrażanie instrumentów finansowych, 
wspólnych planów działania oraz dużych 
projektów, w tym wspólnych inicjatyw z 
EBI.

ja) rozpowszechnianie dobrych praktyk, 
aby pomóc państwom członkowskim we 
wzmocnieniu potencjału właściwych 
partnerów, o których mowa w art. 5 i ich 
organizacji patronackich.

Or. en
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Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc techniczna państw członkowskich Pomoc techniczna państw członkowskich

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 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych mogą być wspierane 
działania w zakresie przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informacji i komunikacji, tworzenia sieci, 
rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu. 
Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne 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, działań 
mających na celu wzmocnienie potencjału 
organów państwa członkowskiego i 
beneficjentów w zakresie zarządzania i 
wykorzystania tych funduszy, jak również 
działań mających na celu wzmocnienie 
potencjału właściwych partnerów, zgodnie 
z art. 5 ust. 3 lit. e), oraz wymianę 
najlepszych praktyk między nimi.. 
Działania te mogą dotyczyć 
poprzedzających oraz kolejnych okresów 
programowania.

2. Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy mogą dodawać lub wyłączać 
działania, które mogą być finansowane w 
ramach pomocy technicznej każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

2. Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy mogą dodawać lub wyłączać 
działania, które mogą być finansowane w 
ramach pomocy technicznej każdego 
europejskiego funduszu strukturalnego i 
inwestycyjnego.

Or. en



PE487.740v04-00 122/310 PR\937861PL.doc

PL

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział I a nowy– tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególne przepisy dotyczące wsparcia z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na rzecz partnerstw 
publiczno-prywatnych

Or. en

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)
Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne mogą być wykorzystywane w 
celu wsparcia poszczególnych operacji, 
które realizowane są lub mają być 
realizowane w ramach struktury PPP 
(„operacja PPP”). Takie operacje PPP 
muszą być zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami unijnymi i 
krajowymi, w szczególności dotyczącymi 
pomocy państwa i zamówień publicznych.

Or. en
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Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54b
Beneficjent w operacjach PPP
1. W odniesieniu do operacji PPP i w 
drodze odstępstwa od art. 2 ust. 8 
beneficjent może być:
a) podmiotem prawa publicznego 
inicjującym daną operację, albo
b) podmiotem regulowanym prawem 
prywatnym danego państwa 
członkowskiego („partner prywatny”), 
który został lub ma zostać wybrany do 
realizacji danej operacji).
2. Podmiot prawa publicznego inicjujący 
daną operacje może zaproponować, by 
partner prywatny, który ma zostać 
wybrany po zatwierdzeniu operacji, był 
beneficjentem do celów wsparcia z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. W takim przypadku 
decyzja o zatwierdzeniu jest 
uwarunkowana tym, czy instytucja 
zarządzająca ma pewność, że wybrany 
partner prywatny spełnia i podejmuje 
wszystkie odnośne obowiązki beneficjenta 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
3. Partner prywatny wybrany do realizacji 
operacji może zostać zmieniony jako 
beneficjent podczas realizacji, jeżeli jest to 
wymagane zgodnie z warunkami PPP lub 
umowy o finansowaniu między partnerem 
prywatnym a instytucją finansową 
współfinansującą daną operację. W takim 
przypadku nowy partner lub podmiot 
prawa prywatnego zostaje beneficjentem, 
pod warunkiem że instytucja zarządzająca 
ma pewność, że nowy partner spełnia i 
podejmuje wszystkie odnośne obowiązki 
beneficjenta zgodnie z niniejszym 
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rozporządzeniem.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 określających 
dodatkowe przepisy dotyczące zmiany 
partnera i przynależnych obowiązków.
5. Zmiana beneficjenta, która odbywa się 
z poszanowaniem stosownych warunków 
ustanowionych w ust. 3 i akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4, 
nie jest rozumiana jako zmiana 
właściciela w rozumieniu art. 61 ust. 1 lit. 
b).

Or. en

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54c
Wsparcie dla operacji PPP
1. W przypadku operacji PPP, gdy 
beneficjent jest podmiotem publicznym, 
wydatki z tytułu operacji PPP poniesione i 
pokryte przez partnera prywatnego można, 
w drodze odstępstwa od art. 55 ust. 2, 
uznać za poniesione i pokryte przez 
beneficjenta oraz ujęte we wniosku o 
płatność skierowanym do Komisji, z 
zastrzeżeniem spełnienia następujących 
warunków:
a) beneficjent zawarł umowę PPP z 
partnerem prywatnym;
b) instytucja zarządzająca stwierdziła, że 
wydatki deklarowane przez beneficjenta 
zostały opłacone przez partnera 
prywatnego i że operacja jest zgodna ze 
stosownymi przepisami unijnymi i 
krajowymi, z programem oraz warunkami 
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wsparcia dla danej operacji.
2. Płatności na rzecz beneficjentów 
dokonane w odniesieniu do wydatków 
ujętych we wniosku o płatność zgodnie z 
ust. 1 są wpłacane na rachunek 
powierniczy założony w tym celu na rzecz 
beneficjenta. 
3. Środki wpłacone na rachunek 
powierniczy, o którym mowa w ust. 2, są 
wykorzystywane na płatności zgodne z 
umową PPP, wraz z wszelkimi 
płatnościami, które mają zostać dokonane 
w przypadku rozwiązania umowy PPP.
4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, aby określić minimalne 
wymogi, które mają być umieszczane w 
umowach PPP i które są niezbędne do 
zastosowania odstępstwa, o którym mowa 
w ust. 1, w tym przepisy dotyczące 
rozwiązania umowy PPP i zapewnienia 
odpowiedniej ścieżki audytu.

(Uwaga dotycząca art. 54c ust. 1: Konsekwencje dla art. 121 ust. 1 lit. a) oraz art. 128 ust. 1 
lit. a) zostaną poruszone w terminie późniejszym w kontekście negocjacji bloku dotyczącego 
zarządzania finansowego, aby zapewnić spójność tych przepisów z niniejszym artykułem.
(Uwaga dotycząca art. 54c ust. 2: Definicja „rachunku powierniczego” zawarta w art. 2)

Or. en

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki kwalifikują się do wkładu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jeżeli zostały 
poniesione i zapłacone przez beneficjenta
między dniem przedłożenia programu 
Komisji lub dniem 1 stycznia 2014 r., w 
zależności od tego, która data jest 

2. Wydatki kwalifikują się do wkładu z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, jeżeli zostały poniesione
przez beneficjenta i zapłacone między 
dniem przedłożenia programu Komisji lub 
dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od 
tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 
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wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2022 r. 
Ponadto wydatki kwalifikują się do 
otrzymania wkładu z EFRROW i EFMR 
tylko wówczas, jeżeli odpowiednia pomoc 
jest rzeczywiście wypłacona przez agencję 
płatniczą pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 
r. a dniem 31 grudnia 2022 r.

31 grudnia 2022 r. Ponadto wydatki 
kwalifikują się do otrzymania wkładu z 
EFRROW i EFMR tylko wówczas, jeżeli 
odpowiednia pomoc jest rzeczywiście 
wypłacona przez agencję płatniczą 
pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a 
dniem 31 grudnia 2022 r.

(Uwaga: poprawka uzależniona od dalszej korekty horyzontalnej dotyczącej N+3).

Or. en

Poprawka 170

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. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 
operacji generujących dochód netto w 
czasie ich realizacji, i do których nie mają 
zastosowania przepisy art. 54 ust. 1–6.

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, 
które mają być współfinansowane z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych są pomniejszane o dochód 
netto, który nie został wzięty pod uwagę 
w czasie zatwierdzania operacji, 
wygenerowany bezpośrednio wyłącznie 
podczas jej realizacji, nie później niż w 
momencie złożenia przez beneficjenta 
wniosku o płatność końcową. W 
przypadku gdy nie wszystkie koszty 
inwestycji kwalifikują się do 
współfinansowania, dochód netto zostaje 
przyporządkowany pro rata do 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
części kosztu inwestycji.
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Zasada, o której mowa w niniejszym 
ustępie nie ma zastosowania do:
a) pomocy technicznej,

b) instrumentów finansowych,

c) pomocy zwrotnej udzielonej z 
zastrzeżeniem obowiązku spłaty w całości,
d) nagród,

e) operacji objętych zasadami pomocy 
państwa,
f) operacji, w przypadku których wsparcie 
publiczne przybiera postać płatności 
ryczałtowych lub standardowych skal 
kosztów jednostkowych z zastrzeżeniem 
uwzględnienia ex ante dochodu netto,
g) operacji realizowanych w ramach 
wspólnego planu działania z 
zastrzeżeniem uwzględnienia ex ante 
dochodu netto,
h) operacji, dla których kwoty lub stawki 
wsparcia są określone w załączniku 1 do 
rozporządzenia w sprawie EFRROW, lub
i) operacji, dla których łączne koszty 
kwalifikowalne nie przekraczają 50 000 
EUR.
Do celów niniejszego artykułu i art. 54 
wszelkie płatności otrzymane przez 
beneficjenta wynikające z warunków 
umowy dotyczących naruszenia umowy 
zawartej między beneficjentem a stronami 
trzecimi (kary umowne) lub które miały 
miejsce w wyniku wycofania przez stronę 
trzecią oferty wybranej w ramach 
przepisów o zamówieniach publicznych 
(wadium) nie są uznawane za dochód i nie 
są odejmowane od kwalifikowalnych 
wydatków operacji.

Or. en
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Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku zmiany programu wydatki, 
które stają się kwalifikowalne dzięki 
zmianie programu, kwalifikują się dopiero 
od daty przedłożenia Komisji wniosku o 
zmianę. 

7. W przypadku zmiany programu wydatki, 
które stają się kwalifikowalne dzięki 
zmianie programu, kwalifikują się dopiero 
od daty przedłożenia Komisji wniosku 
o zmianę, lub, w przypadku stosowania 
art. 87 ust. 11, od daty wejścia w życie 
decyzji zmieniającej program.

Zasady szczegółowe dotyczące EFMR 
mogą odbiegać od akapitu pierwszego.

Or. en

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Operacja może otrzymać wsparcie z 
przynajmniej jednego funduszu objętego 
zakresem wspólnych ram strukturalnych i 
z innych instrumentów unijnych, pod 
warunkiem że wydatki ujęte we wniosku o 
płatność dotyczącym zwrotu przez jeden z 
tych funduszy nie są objęte ani wsparciem 
z innego unijnego funduszu lub 
instrumentu unijnego, ani wsparciem z 
tego samego funduszu w ramach innego 
programu operacyjnego.

8. Operacja może otrzymać wsparcie z 
przynajmniej jednego europejskiego 
funduszu strukturalnego i inwestycyjnego
lub z przynajmniej jednego programu i z 
innych instrumentów unijnych, pod 
warunkiem że wydatki ujęte we wniosku o 
płatność dotyczącym zwrotu przez jeden z 
tych funduszy nie są objęte ani wsparciem 
z innego unijnego funduszu lub 
instrumentu unijnego, ani wsparciem z 
tego samego funduszu w ramach innego 
programu operacyjnego.

Or. en
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Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Formy wsparcia Formy wsparcia

Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych są wykorzystywane w celu 
zapewnienia wsparcia w formie dotacji, 
nagród, pomocy podlegającej zwrotowi i 
instrumentów finansowych, bądź też ich 
kombinacji.

Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne są wykorzystywane w celu 
zapewnienia wsparcia w formie dotacji, 
nagród, pomocy podlegającej zwrotowi i 
instrumentów finansowych, bądź też ich 
kombinacji.

W przypadku pomocy podlegającej 
zwrotowi wsparcie zwrócone organowi, 
który go udzielił, lub innemu właściwemu 
organowi państwa członkowskiego jest 
przechowywane na oddzielnym rachunku i 
ponownie wykorzystywane do tego 
samego celu lub zgodnie z celami 
programu.

W przypadku pomocy podlegającej 
zwrotowi wsparcie zwrócone organowi, 
który go udzielił, lub innemu właściwemu 
organowi państwa członkowskiego jest 
przechowywane na oddzielnym rachunku 
lub wydzielone za pomocą kodów 
księgowych i ponownie wykorzystywane 
do tego samego celu lub zgodnie z celami 
programu.

Or. en

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Formy dotacji Formy dotacji i pomocy podlegającej 
zwrotowi

Or. en
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Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dotacje mogą przyjmować następujące 
formy:

1. Dotacje i pomoc podlegająca zwrotowi
mogą mieć następujące formy:

Or. en

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
c) i d), ustala się z wyprzedzeniem na 
podstawie:

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
c) i d), ustala się w jeden z następujących 
sposobów:

a) rzetelna, sprawiedliwa i weryfikowalna 
metoda obliczania w oparciu o:

a) rzetelna, sprawiedliwa i weryfikowalna 
metoda obliczania w oparciu o:

(i) dane statystyczne bądź inne obiektywne 
informacje; lub

(i) dane statystyczne bądź inne obiektywne 
informacje; lub

(ii) zweryfikowane dane historyczne 
poszczególnych beneficjentów lub 
zastosowanie ich zwykłej praktyki 
księgowania kosztów;

(ii) zweryfikowane dane historyczne 
poszczególnych beneficjentów; lub

(iia) zastosowanie zwykłej praktyki 
księgowania kosztów poszczególnych 
beneficjentów;

b) metod i odpowiednich skal kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych i 
stawek zryczałtowanych stosowanych w 
ramach innych dziedzin polityki Unii w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

b) zgodnie z przepisami o stosowaniu 
odpowiednich skal kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych i 
stawek zryczałtowanych mających 
zastosowanie w ramach innych dziedzin 
polityki Unii w przypadku podobnego 
rodzaju operacji i beneficjenta;

c) metod i odpowiednich skal kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych i 
stawek zryczałtowanych stosowanych w 
ramach systemów dotacji finansowanych w 

c) zgodnie z przepisami o stosowaniu 
odpowiednich skal kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych i 
stawek zryczałtowanych stosowanych w 
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całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

ramach systemów dotacji finansowanych w 
całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

d) stawek ustalonych niniejszym 
rozporządzeniem lub przepisami w sprawie 
poszczególnych funduszy.

d) stawek ustalonych niniejszym 
rozporządzeniem lub przepisami w sprawie 
poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie poprzez stawki 
zryczałtowane w przypadku kosztów 
pośrednich dla dotacji

Finansowanie poprzez stawki 
zryczałtowane w przypadku kosztów 
pośrednich i kosztów personelu dla dotacji 
i pomocy podlegającej zwrotowi

W przypadku gdy realizacja operacji 
prowadzi do powstania kosztów 
pośrednich, mogą one być obliczone jako 
stawka zryczałtowana w jeden z 
następujących sposobów:

1. W przypadku gdy realizacja operacji 
prowadzi do powstania kosztów 
pośrednich, mogą one być obliczone jako 
stawka zryczałtowana w jeden z 
następujących sposobów:

a) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 20% bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych, w przypadku gdy
stawka jest obliczana na podstawie 
rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej 
metody obliczeń lub metody stosowanej w 
ramach systemów dotacji finansowanych w 
całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

a) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 25% bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że
stawka jest obliczana na podstawie 
rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej 
metody obliczeń lub metody stosowanej w 
ramach systemów dotacji finansowanych w 
całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

b) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 15% kwalifikowalnych 
kosztów związanych z pracownikami;

b) stawka zryczałtowana w wysokości do 
15% bezpośrednich kwalifikowalnych 
kosztów personelu, przy czym państwo 
członkowskie nie jest zobowiązane do 
dokonania żadnych obliczeń w celu 
ustalenia stawki mającej zastosowanie;

c) według stawki zryczałtowanej 
stosowanej do kosztów bezpośrednich 

c) według stawki zryczałtowanej 
stosowanej do kosztów bezpośrednich 
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kwalifikowalnych na podstawie 
istniejących metod i odpowiednich stawek 
stosowanych w innych dziedzinach 
polityki Unii w przypadku podobnego 
rodzaju operacji i beneficjenta.

kwalifikowalnych na podstawie 
istniejących metod i odpowiednich stawek 
stosowanych w innych dziedzinach 
polityki Unii w przypadku podobnego 
rodzaju operacji i beneficjenta.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142, 
dotyczących definicji stawki 
zryczałtowanej i powiązanych metod, o 
których mowa w lit. c) powyżej.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 142, 
dotyczących definicji stawki 
zryczałtowanej i powiązanych metod, o 
których mowa w lit. c) powyżej.

1a. Do celów określenia wysokości 
kosztów personelu związanych z realizacją 
operacji, mająca zastosowanie stawka 
godzinowa może zostać obliczona poprzez 
podzielenie ostatnich udokumentowanych 
rocznych kosztów zatrudnienia brutto 
przez 1720 godzin. 

Or. en

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne zasady kwalifikowalności 
w przypadku dotacji

Specjalne zasady kwalifikowalności 
w przypadku dotacji i pomocy 
podlegającej zwrotowi

Or. en

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku udostępnienia gruntu lub 
nieruchomości ich wartość jest
poświadczana przez niezależnego, 

d) w przypadku udostępnienia gruntu lub 
nieruchomości można dokonać płatności 
w gotówce do celów umowy leasingu 
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wykwalifikowanego eksperta lub należycie 
upoważniony organ urzędowy i nie 
przekracza limitu ustanowionego w ust. 3 
lit. b);

o nominalnej rocznej wartości 
nieprzekraczającej jednej jednostki waluty 
państwa członkowskiego. Wartość gruntu 
lub nieruchomości musi być poświadczana 
przez niezależnego, wykwalifikowanego 
eksperta lub należycie upoważniony organ 
urzędowy i nie przekracza limitu 
ustanowionego w ust. 3 lit. b);

Or. en

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Następujące koszty nie kwalifikują się 
do wkładu z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych:

3. Następujące koszty nie kwalifikują się 
do wkładu z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz z 
10 000 milionów EUR przekazywanych z 
Funduszu Spójności na rzecz instrumentu 
„Łącząc Europę”:

a) odsetki od zadłużenia; a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne;

b) zakup gruntów niezabudowanych i 
zabudowanych na kwotę przekraczającą 
10% łącznych wydatków 
kwalifikowalnych dla danej operacji. W 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach może zostać dozwolony 
wyższy odsetek dla operacji dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego;

b) zakup gruntów niezabudowanych i 
zabudowanych na kwotę przekraczającą 
10% łącznych wydatków 
kwalifikowalnych dla danej operacji. W 
przypadku terenów opuszczonych oraz 
poprzemysłowych, na których znajdują się 
budynki, limit ten zostaje podniesiony do 
15%. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach limit ten może 
zostać podniesiony powyżej odnośnych 
poprzednich odsetek dla operacji 
dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego;

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

c) podatek od wartości dodanej (VAT), z 
wyjątkiem podatku którego nie można 
odzyskać na mocy prawodawstwa 
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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.

krajowego VAT.

Or. en

Poprawka 181

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 nie 
przekracza 15% wsparcia z EFRR, 
Funduszu Spójności i EFMR na poziomie 
priorytetu, lub 5% wsparcia z EFRROW na 
poziomie programu;

Or. en

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku operacji dotyczących 
działań promocyjnych wydatki mogą być 
ponoszone poza terytorium Unii, jeśli 
spełnione są warunki określone w ust. 2 lit. 
a) oraz zobowiązania w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu operacji.

3. W przypadku operacji dotyczących 
pomocy technicznej lub działań 
promocyjnych wydatki mogą być 
ponoszone poza terytorium Unii, jeśli 
spełnione są warunki określone w ust. 2 lit. 
a) oraz zobowiązania w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu operacji.

Or. en
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Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, jeżeli w okresie pięciu lat 
od płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie ustalonym 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam 
gdzie ma to zastosowanie:

a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją relokowano;

a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją relokowano poza obszar objęty 
programem; albo

b) nastąpiła zmiana własności elementu 
infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu 
lub podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści; albo

b) nastąpiła zmiana własności elementu 
infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu 
lub podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści; albo

c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na 
charakter operacji, jej cele lub warunki 
realizacji, które mogłyby doprowadzić do 
naruszenia jej pierwotnych celów.

c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na 
charakter operacji, jej cele lub warunki 
realizacji, które mogłyby doprowadzić do 
naruszenia jej pierwotnych celów.

Kwoty nienależnie wypłacone w 
odniesieniu do takiej operacji są 
odzyskiwane przez państwo członkowskie.

Kwoty nienależnie wypłacone w 
odniesieniu do takiej operacji są 
odzyskiwane przez państwo członkowskie 
w wysokości proporcjonalnej do okresu, w 
którym nie spełniono wymogów.

Państwa członkowskie mogą skrócić okres 
ustalony w akapicie pierwszym do trzech 
lat w przypadkach dotyczących 
utrzymania inwestycji lub miejsc pracy 
stworzonych przez MŚP.

Or. en
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Poprawka 184

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, jeżeli w okresie 10 lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
działalność produkcyjna podlega 
przeniesieniu poza obszar Unii. Przepis 
ten nie ma zastosowania, jeżeli beneficjent 
jest MŚP. W przypadku gdy wkład z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych ma formę pomocy 
państwa, okres 10 lat zostaje zastąpiony 
terminem mającym zastosowanie na mocy 
przepisów dotyczących pomocy państwa. 

Or. en

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zarządzania i kontroli zapewniają: Systemy zarządzania i kontroli, zgodnie z 
art. 4 ust. 8, zapewniają:

Or. en

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapobieganie, wykrywanie i h) zapobieganie nieprawidłowościom 
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korygowanie nieprawidłowości, w tym 
nadużyć finansowych, oraz odzyskiwanie 
kwot nienależnie wypłaconych wraz z 
odsetkami.

(dotyczącym m.in. nadużyć finansowych), 
wykrywanie ich i korygowanie oraz 
odzyskiwanie kwot nienależnie 
wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu 
zaległych płatności.

Or. en

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 62a

Obowiązki w ramach zarządzania 
dzielonego
W zgodzie z zasadą zarządzania 
dzielonego państwa członkowskie i 
Komisja są odpowiedzialne za zarządzanie 
programami i kontrolę nad nimi zgodnie z 
ich obowiązkami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu i w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli 
i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego obowiązki określone w 
przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy. 

1. Państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli 
i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego obowiązki określone w 
przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w przepisach 
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Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego 
państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zarządzanie programami i ich kontrolę.

dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
systemy zarządzania i kontroli programów 
były ustanawiane zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz aby systemy te funkcjonowały 
skutecznie.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
systemy zarządzania i kontroli programów 
były ustanawiane zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz aby systemy te funkcjonowały 
skutecznie.

Or. en

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania 
i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji 
współfinansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Państwa członkowskie składają 
sprawozdania z wyników takich badań 
Komisji na jej żądanie.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne ustalenia w zakresie badania 
skarg dotyczących europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Zgodnie 
z ramami instytucjonalnymi i prawnymi 
państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność za zakres, przepisy i 
procedury dotyczące takich ustaleń. Na 
żądanie Komisji państwa członkowskie 
badają skargi złożone do Komisji w 
ramach zakresu ich ustaleń. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
wynikach badań na jej żądanie.

Or. en
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Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – Artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ II - Akredytacja organów 
zarządzania i kontroli

skreślony

Artykuł 64
Akredytacja i koordynacja
1. Zgodnie z [art. 56 ust. 3] 
rozporządzenia finansowego każdy 
podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i 
kontrolę wydatków w ramach funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest akredytowany w drodze 
formalnej decyzji organu akredytującego 
na szczeblu ministerialnym.
2. Akredytacja jest przyznawana z 
zastrzeżeniem spełnienia przez ten 
podmiot kryteriów akredytacji dotyczących 
otoczenia wewnętrznego, działań 
kontrolnych, informacji i komunikacji 
oraz monitorowania, ustanowionych w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.
3. Akredytacja opiera się na opinii 
niezależnego organu audytowego, który 
ocenia zgodność podmiotu z kryteriami 
akredytacji. Niezależny organ audytowy 
przeprowadza swoje zadania zgodnie z 
międzynarodowymi standardami audytu. 
4. Organ akredytujący nadzoruje podmiot 
akredytowany i wycofuje akredytację w 
drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub 
więcej kryteriów akredytacji nie jest 
spełnione, chyba że podmiot ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez organ 
akredytujący w zależności od wagi 
problemu. Organ akredytujący 
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
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podmiotu akredytowanego oraz o 
wszelkich decyzjach cofnięcia akredytacji.
5. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
podmiot koordynujący, którego zadaniem 
jest kontaktowanie się z Komisją i 
dostarczanie jej informacji, propagowanie 
jednolitego stosowania przepisów UE, 
przygotowanie sprawozdania 
podsumowującego przedstawiającego 
ogólny przegląd wszystkich poświadczeń 
dotyczących zarządzania oraz opinii z 
audytu na poziomie krajowym, a także 
koordynacja wdrażania działań 
naprawczych w odniesieniu do 
niedociągnięć natury ogólnej.
6. Bez uszczerbku dla zasad 
ustanowionych w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy podmioty 
podlegające akredytacji zgodnie z ust. 1 
to:
a) w przypadku EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności i EFMR – instytucje 
zarządzające oraz, w stosownych 
przypadkach, instytucje certyfikujące;
b) w przypadku EFRROW – agencje 
płatnicze.

Or. en

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

2. Bez uszczerbku dla audytów 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele Komisji mogą 
przeprowadzać audyty lub kontrole na 
miejscu za powiadomieniem z 
wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu dni 
roboczych, z wyjątkiem sytuacji pilnych, w 
których powiadomienie nie jest 
wymagane. Zakres takich audytów lub 
kontroli może obejmować w szczególności 
weryfikację skuteczności funkcjonowania 
systemów zarządzania i kontroli w ramach 
programu lub jego części oraz ocenę 
należytego zarządzania finansami w 
odniesieniu do operacji lub programów. W 
audytach takich mogą uczestniczyć 
urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele 
państwa członkowskiego.

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

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

systemów zarządzania i kontroli. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji na jej 
żądanie kopie takich zapisów, dokumentów 
i metadanych.

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

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

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

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

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

Or. en



PR\937861PL.doc 143/310 PE487.740v04-00

PL

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 
ROZLICZENIE RACHUNKÓW I 
KOREKTY FINANSOWE, UMORZENIE 
ZOBOWIĄZAŃ

ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 
BADANIE I ZATWIERDZANIE 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I 
KOREKTY FINANSOWE, UMORZENIE 
ZOBOWIĄZAŃ

Or. en

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne zasady dotyczące płatności Wspólne zasady dotyczące płatności

1. Komisja dokonuje płatności wkładu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na rzecz każdego 
programu zgodnie ze środkami 
budżetowymi i z zastrzeżeniem dostępnego 
finansowania. Każdą płatność księguje się 
w ramach najwcześniej otwartego 
zobowiązania budżetowego 
odpowiedniego funduszu.

1. Komisja dokonuje płatności wkładu z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na rzecz każdego 
programu zgodnie ze środkami 
budżetowymi i z zastrzeżeniem dostępnego 
finansowania. Każdą płatność księguje się 
w ramach najwcześniej otwartego 
zobowiązania budżetowego 
odpowiedniego funduszu. 

2. Płatności dokonuje się w formie 
płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych, płatności salda rocznego, w 
stosownych przypadkach, oraz płatności 
salda końcowego.

2. Płatności dokonuje się w formie 
płatności zaliczkowej, płatności 
okresowych oraz płatności salda 
końcowego.

3. Dla form wsparcia na podstawie art. 57 
ust. 1 lit. b), c) i d) kwoty wypłacane na 
rzecz beneficjenta są traktowane jako 
wydatki kwalifikowalne.

3. Dla form wsparcia na podstawie art. 57 
ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 58 i 59 koszty 
obliczone na mającej zastosowanie 
podstawie są traktowane jako wydatki 
kwalifikowalne.

Or. en
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Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne zasady obliczania płatności 
okresowych, płatności salda rocznego, w 
stosownych przypadkach, oraz płatności 
salda końcowego

Wspólne zasady obliczania płatności 
okresowych oraz wypłaty salda końcowego

Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy ustanawiają zasady obliczania 
kwoty zwracanej jako płatność okresowa, 
płatność salda rocznego, w stosownych 
przypadkach, i płatność salda końcowego. 
Kwota ta jest funkcją konkretnej stopy 
współfinansowania mającej zastosowanie 
do wydatków kwalifikowalnych.

Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy ustanawiają zasady obliczania 
kwoty zwracanej jako płatność okresowa 
i płatność salda końcowego. Kwota ta jest 
funkcją konkretnej stopy 
współfinansowania mającej zastosowanie 
do wydatków kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 196

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty określone w programach 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie, prognozach wydatków, 
zestawieniach wydatków, wnioskach o 
płatność, rocznych sprawozdaniach 
finansowych oraz wydatkach 
wymienionych w rocznych i końcowych 
sprawozdaniach z realizacji są 
denominowane w euro.

Kwoty określone w programach 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie, prognozach wydatków, 
zestawieniach wydatków, wnioskach o 
płatność, sprawozdaniach finansowych 
oraz wydatkach wymienionych w rocznych 
i końcowych sprawozdaniach z realizacji 
są denominowane w euro.

Or. en
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Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności zaliczkowe są 
wykorzystywane wyłącznie do 
dokonywania płatności na rzecz 
beneficjentów podczas realizacji programu. 
Są bezzwłocznie udostępniane właściwemu 
podmiotowi w tym celu.

2. Wstępne płatności zaliczkowe są 
wykorzystywane wyłącznie do płatności na 
rzecz beneficjentów podczas realizacji 
programu. Są bezzwłocznie udostępniane 
właściwemu podmiotowi w tym celu.

Or. en

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu
miesięcy, jeżeli:

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający sześciu
miesięcy, jeżeli:

a) po otrzymaniu informacji od krajowej 
lub unijnej instytucji audytowej istnieją 
dowody wskazujące na poważne 
niedociągnięcia w funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli;

a) po otrzymaniu informacji od krajowej 
lub unijnej instytucji audytowej istnieją 
wyraźne dowody wskazujące na poważne 
niedociągnięcia w funkcjonowaniu 
systemu zarządzania i kontroli;

b) delegowany urzędnik zatwierdzający 
musi przeprowadzić dodatkowe 
weryfikacje po uzyskaniu informacji 
sugerujących, że wydatek ujęty we 
wniosku o płatność jest związany z 
nieprawidłowością, mającą poważne 
konsekwencje finansowe;

b) delegowany urzędnik zatwierdzający 
musi przeprowadzić dodatkowe 
weryfikacje po uzyskaniu informacji 
sugerujących, że wydatek ujęty we 
wniosku o płatność jest związany z 
nieprawidłowością, mającą poważne 
konsekwencje finansowe;

c) nie przedłożono jednego z dokumentów 
wymaganych na podstawie art. 75 ust. 1.

c) nie przedłożono jednego z dokumentów 
wymaganych na podstawie art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego.
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Państwo członkowskie może wyrazić 
zgodę na przedłużenie okresu 
wstrzymania o kolejne trzy miesiące.

W zasadach szczegółowych dotyczących 
EFMR można określić dodatkową 
podstawę dla wstrzymania płatności, w 
przypadku gdy państwo członkowskie nie 
spełnia swoich zobowiązań w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa.
(Uwaga: Usunięcie do sprawdzenia względem zgodności z umową o zmienionym wniosku 
RWP ze zmianą EFMR)

Or. en

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający 
może ograniczyć wstrzymanie do części 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, 
której dotyczą elementy, o których mowa 
w ust. 1. Delegowany urzędnik 
zatwierdzający niezwłocznie informuje 
państwo członkowskie i instytucję 
zarządzającą o przyczynach wstrzymania i 
wzywa ich do zaradzenia sytuacji. 
Wstrzymanie jest znoszone przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający 
ogranicza wstrzymanie do części 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, 
której dotyczą elementy, o których mowa 
w ust. 1, chyba że określenie takiej części 
wydatków jest niemożliwe. Delegowany 
urzędnik zatwierdzający niezwłocznie 
informuje pisemnie państwo członkowskie 
i instytucję zarządzającą o przyczynach 
wstrzymania i wzywa ich do zaradzenia 
sytuacji. Wstrzymanie jest znoszone przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

Or. en
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Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozliczenie rachunków i korekty 
finansowe

Analiza i zatwierdzanie sprawozdań 
finansowych

Or. en

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreślony
Składanie informacji
1. Do dnia 1 lutego roku następującego po 
zakończeniu okresu obrachunkowego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
następujące dokumenty i informacje 
zgodnie z [art. 56] rozporządzenia 
finansowego:
a) poświadczone roczne sprawozdania 
finansowe odpowiednich podmiotów 
akredytowanych zgodnie z art. 64;
b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
rocznych sprawozdań finansowych, 
prawidłowości funkcjonowania systemów 
kontroli wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji oraz 
przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami;
c) streszczenie wyników wszelkich 
dostępnych audytów i kontroli, które 
zostały przeprowadzone, wraz z analizą 
systematycznie występujących lub 
powtarzających się niedociągnięć, jak 
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również podjętych lub planowanych 
działań naprawczych;
d) opinię z audytu przeprowadzonego 
przez wyznaczony niezależny organ 
audytowy w sprawie poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania, w 
tym kompletności, rzetelności i 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także w sprawie legalności 
i prawidłowości transakcji oraz 
przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami; do opinii 
dołączone jest sprawozdanie 
przedstawiające wyniki audytów 
przeprowadzonych w odniesieniu do roku 
obrotowego objętego opinią.

2. Na wniosek Komisji państwo 
członkowskie udostępnia Komisji dalsze 
informacje. Jeśli państwo członkowskie 
nie dostarczy żądanych informacji w 
określonym przez Komisję terminie, 
Komisja może podjąć decyzję w sprawie 
rozliczenia rachunków w oparciu o 
posiadane informacje.
3. Do dnia [15 lutego] roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
sprawozdanie podsumowujące zgodnie z 
[art. 56 ust. 5] akapit ostatni 
rozporządzenia finansowego.

Or. en

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozliczenie rachunków Termin badania i zatwierdzania 
sprawozdań finansowych przez Komisję
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1. Do dnia 30 kwietnia roku następującego 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
Komisja podejmuje decyzję, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy, w sprawie rozliczenia 
rachunków właściwych podmiotów 
akredytowanych na podstawie art. 64 w 
odniesieniu do każdego programu. Decyzja 
w sprawie rozliczenia rachunków dotyczy 
kompletności, dokładności i prawdziwości 
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych i nie narusza ewentualnych 
późniejszych korekt finansowych.

1. Do dnia 31 maja roku następującego po 
zakończeniu okresu sprawozdawczego 
Komisja, zgodnie z art. 59 ust. 6 
rozporządzenia finansowego, stosuje 
procedury dotyczące badania 
i zatwierdzania sprawozdań finansowych 
oraz informuje państwa członkowskie o 
tym, czy zatwierdza sprawozdania, jako 
kompletne, rzetelne i prawidłowe zgodnie 
z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

2. Procedury rocznego rozliczania 
rachunków ustanawia się w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 203

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

KOREKTY FINANSOWE

Or. en

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 
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niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy.

niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, bądź 
które zostały wykryte przez państwo 
członkowskie, ale nie stały się 
przedmiotem odpowiedniej korekty ze 
strony tego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja uwzględnia naturę i wagę 
naruszenia mających zastosowanie 
przepisów prawa unijnego lub krajowego 
oraz jego skutki finansowe dla budżetu 
Unii.

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja przestrzega zasady 
proporcjonalności, uwzględniając naturę 
i wagę naruszenia mającego zastosowanie 
prawa oraz skutki finansowe dla budżetu 
Unii. Komisja informuje Parlament 
Europejski o podjętych decyzjach 
odnośnie do zastosowania korekt 
finansowych. 

Or. en

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie programy podlegają 
procedurze umorzenia zobowiązań 
określonej na podstawie tego, że kwoty 
związane z zobowiązaniem, które nie są 
objęte płatnością zaliczkową lub 
wnioskiem o płatność w określonym 

1. Wszystkie programy podlegają 
procedurze umorzenia zobowiązań 
określonej na podstawie tego, że kwoty 
związane z zobowiązaniem, które nie są 
objęte płatnością zaliczkową lub 
wnioskiem o płatność w określonym 
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okresie, zostają umorzone. okresie, zostają umorzone. Kwoty 
określone we wniosku o płatność są 
uwzględniane niezależnie od tego, czy są 
przedmiotem wstrzymania biegu terminu 
płatności lub zawieszenia płatności.

2. Zobowiązania odnoszące się do 
ostatniego roku tego okresu zostaną
umorzone zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do zamknięcia programów.

2. Zobowiązania odnoszące się do 
ostatniego roku tego okresu zostają
umorzone zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do zamknięcia programów.

3. Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy określają dokładne stosowanie 
zasady umorzenia zobowiązań 
w odniesieniu do każdego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

3. Przepisy dotyczące poszczególnych 
funduszy określają dokładne stosowanie 
zasady umorzenia zobowiązań w 
odniesieniu do każdego europejskiego 
funduszu strukturalnego i inwestycyjnego.

4. Ta część zobowiązań, która w dalszym 
ciągu pozostaje otwarta, zostaje umorzona, 
jeżeli dokumenty wymagane do 
zamknięcia nie został przedłożone Komisji 
w terminach ustanowionych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

4. Ta część zobowiązań, która w dalszym 
ciągu pozostaje otwarta, zostaje umorzona, 
jeżeli dokumenty wymagane do 
zamknięcia nie został przedłożone Komisji 
w terminach ustanowionych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwotę, której dotyczy umorzenie, 
pomniejsza się o kwoty, których organ 
odpowiedzialny nie był w stanie 
zadeklarować Komisji z powodu:

1. Kwotę, której dotyczy umorzenie, 
pomniejsza się o następujące kwoty:

a) operacji zawieszonych w wyniku 
postępowania prawnego lub odwołania 
administracyjnego o skutku 
zawieszającym; albo

a) tę część zobowiązania budżetowego, w 
odniesieniu do której operacje są 
zawieszone w wyniku postępowania 
prawnego lub odwołania 
administracyjnego o skutku 
zawieszającym; albo
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b) działania siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację całości lub części 
programu. Władze krajowe powołujące się 
na działanie siły wyższej wykazują jej 
bezpośrednie skutki dla realizacji całości 
lub części programu.

b) tę część zobowiązania budżetowego, 
w odniesieniu do której niemożliwe było 
złożenie wniosku o płatność z powodu
działania siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację całości lub części 
programu. Władze krajowe powołujące się 
na działanie siły wyższej wykazują jej 
bezpośrednie skutki dla realizacji całości 
lub części programu lub

Z wnioskiem o zmniejszenie można 
wystąpić jeden raz, jeżeli zawieszenie lub 
działanie siły wyższej trwało nie dłużej niż 
jeden rok, lub więcej razy w zależności od 
czasu działania siły wyższej lub liczby lat, 
jakie upłynęły między decyzją prawną lub 
administracyjną zawieszającą realizację 
operacji a datą ostatecznej decyzji prawnej 
lub administracyjnej.

Do celów lit. a) i b), z wnioskiem 
o zmniejszenie można wystąpić jeden raz, 
jeżeli zawieszenie lub działanie siły 
wyższej trwało nie dłużej niż jeden rok, lub 
więcej razy w zależności od czasu 
działania siły wyższej lub liczby lat, jakie 
upłynęły między decyzją prawną lub 
administracyjną zawieszającą realizację 
operacji a datą ostatecznej decyzji prawnej 
lub administracyjnej.

2. Państwo członkowskie przesyła Komisji 
informacje dotyczące wyjątków, o których 
mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 
stycznia w odniesieniu do kwoty 
deklarowanej do końca poprzedniego roku.

2. Państwo członkowskie przesyła Komisji 
informacje dotyczące wyjątków, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i b), w terminie do 
dnia 31 stycznia w odniesieniu do kwoty 
deklarowanej do końca poprzedniego roku.

Or. en

Poprawka 208

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
zmieniony plan finansowania 
uwzględniający w danym roku 
budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia 
w odniesieniu do jednego lub kilku 
priorytetów programu. W przypadku braku 
takiego zgłoszenia Komisja dokonuje 
zmiany planu finansowania poprzez 
zmniejszenie wkładu z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 

4. Do dnia 30 czerwca państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
zmieniony plan finansowania 
uwzględniający w danym roku 
budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia 
w odniesieniu do jednego lub kilku 
priorytetów programu biorąc pod uwagę 
przydział według funduszu i według 
kategorii regionu, w stosownych 
przypadkach. W przypadku braku takiego 
zgłoszenia Komisja dokonuje zmiany 
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danym roku budżetowym. Zmniejszenie to 
jest alokowane proporcjonalnie do każdego 
priorytetu.

planu finansowania poprzez zmniejszenie 
wkładu z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w danym 
roku budżetowym. Zmniejszenie to jest 
alokowane proporcjonalnie do każdego 
priorytetu.

Or. en

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusze wnoszą wkład w 
opracowywanie i realizację działań Unii 
prowadzących do wzmocnienia jej 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej zgodnie z art. 174 Traktatu.

1. Fundusze wnoszą wkład w 
opracowywanie i realizację działań Unii 
prowadzących do wzmocnienia jej 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej zgodnie z art. 174 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Działania wspierane w ramach funduszy 
przyczyniają się do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Działania wspierane w ramach funduszy 
przyczyniają się też w sposób 
zrównoważony do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

1. Fundusze strukturalne wspierają cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” we 

1. Fundusze strukturalne wspierają cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” we 



PE487.740v04-00 154/310 PR\937861PL.doc

PL

wszystkich regionach odpowiadających 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (zwanemu dalej „poziom 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003.

wszystkich regionach odpowiadających 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (zwanemu dalej „poziom 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003.

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

a) regiony słabiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest niższy niż 75% 
średniego PKB UE-27;

a) regiony słabiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest niższy niż 75% 
średniego PKB UE-27;

b) regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 
między 75% a 90% średniej PKB UE-27;

b) regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 
między 75% a 90% średniej PKB UE-27;

c) regiony lepiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest wyższy niż 90% 
średniej PKB UE-27.

c) regiony lepiej rozwinięte, których PKB 
na mieszkańca jest wyższy niż 90% 
średniej PKB UE-27.

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..

Klasyfikację regionów w ramach jednej z 
trzech kategorii określa się na podstawie 
stosunku PKB na mieszkańca każdego 
regionu, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007
r. do 2009 r., do średniej PKB 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 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 2008
do 2010 r., wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Państwa członkowskie, które kwalifikują 
się do finansowania z Funduszu Spójności 
w 2013 r., lecz których nominalny DNB na 
jednego mieszkańca, obliczony zgodnie z 
akapitem pierwszym, przekracza 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności 

Państwa członkowskie, które kwalifikują 
się do finansowania z Funduszu Spójności 
w 2013 r., lecz których nominalny DNB na 
jednego mieszkańca, obliczony zgodnie z 
akapitem pierwszym, przekracza 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności 
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przejściowo i na szczególnych zasadach. przejściowo i na szczególnych zasadach.

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, w 
drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z trzech 
kategorii regionów, o których mowa w ust. 
2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa w 
ust. 3. Akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3. Wykaz ten 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, w 
drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z trzech 
kategorii regionów, o których mowa w ust. 
2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa w 
ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. W 2017 r. Komisja dokonuje przeglądu 
kwalifikowalności państw członkowskich 
do Funduszu Spójności na podstawie 
danych liczbowych dotyczących DNB dla 
UE-27 za okres od 2013 r. do 2015 r. 
Państwa członkowskie, których nominalny 
DNB na mieszkańca przekracza 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności 
przejściowo i na szczególnych zasadach.

5. W 2017 r. Komisja dokonuje przeglądu 
kwalifikowalności państw członkowskich 
do Funduszu Spójności na podstawie 
danych liczbowych dotyczących DNB dla 
UE-27 za okres od 2013 do 2015 r. 
Państwa członkowskie, których nominalny 
DNB na mieszkańca przekracza 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności 
przejściowo i na szczególnych zasadach.

Or. en

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej

Zasady dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej

1. Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązania budżetowe z funduszy w 
okresie 2014–2020 wynoszą [x] EUR 
według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym 
podziałem przedstawionym w załączniku 
III, z czego [x] EUR stanowi ogólne
zasoby przeznaczone na EFRR, EFS i 

1. Zasoby ogólne dostępne na 
zobowiązania budżetowe z funduszy w 
okresie 2014–2020 wynoszą XXX XXX 
XXX XXX EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II. Na 
potrzeby programowania, a następnie 
włączenia do budżetu ogólnego Unii, 
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Fundusz Spójności, zaś [3 000 000 000] 
EUR stanowi szczególny przydział na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych. Na potrzeby programowania, a 
następnie włączenia do budżetu ogólnego 
Unii, kwota zasobów na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej
podlega indeksacji o 2% rocznie. 

kwota zasobów ogólnych podlega 
indeksacji o 2% rocznie.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych na fundusze między państwa 
członkowskie, zgodnie z kryteriami i 
metodologią określonymi w załączniku 
IIIa, oraz rocznego podziału zasobów ze 
szczególnego przydziału na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych między 
państwa członkowskie wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów, zgodnie z 
kryteriami i metodologią określonymi w 
załączniku IIIb, bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 3 niniejszego artykułu i art. 
84 ust. 7

2. Komisja w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
ogólnych między państwa członkowskie w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”, bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7, oraz 
między programy współpracy w ramach 
celu europejskiej współpracy terytorialnej.

3. 0,35% zasobów ogólnych przeznacza się 
na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

3. 0,35% zasobów ogólnych po odliczeniu 
wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc 
Europę”, o którym mowa w art. 84 ust. 4, i 
pomocy dla osób najbardziej 
potrzebujących, o których mowa w art. 84 
ust. 5 przeznacza się na pomoc techniczną 
z inicjatywy Komisji.

Or. en

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
ustala się na poziomie 96,50% zasobów 
ogólnych (tj. na kwotę 327 115 655 850
EUR) i przydziela się w następujący 

1. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
ustala się na poziomie XX% zasobów 
ogólnych (tj. na kwotę XXX XXX XXX 
XXX EUR) i przydziela się w następujący 
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sposób: sposób:
a) 48,25% (tj. kwota 163 560 715 122
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

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

b) 10,76% (tj. kwota 36 471 144 190 EUR) 
dla regionów w okresie przejściowym;

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

c) 16,35% (tj. kwota 55 419 403 116 EUR) 
dla regionów lepiej rozwiniętych;

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

d) 20,87% (tj. kwota 70 739 863 599 EUR) 
dla państw członkowskich wspieranych 
przez Fundusz Spójności;

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

e) 0,27% (tj. kwota 924 529 823 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 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

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

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007–2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych równą co najmniej 
dwóm trzecich ich alokacji na okres 2007–
2013.

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007–2013 wyniósł 
mniej niż 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75% średniej 
UE-27, oraz regiony posiadające w 
okresie 2007–2013 status regionów 
objętych wygasającą pomocą przejściową
powinny otrzymać alokację z funduszy 
strukturalnych równą co najmniej dwóm 
trzecich ich alokacji na okres 2007–2013.
Wyspiarskie jednoregionalne państwa 
kwalifikujące się do finansowania z 
Funduszu Spójności w 2013 r. oraz 
regiony najbardziej oddalone objęte 
kategoriami, o których mowa w ust. 1 lit. 
b) i ust. 1 lit. c) pierwszego akapitu 
otrzymują przydział z Funduszy równy 
przynajmniej czterem piątym ich 
przydziału na lata 2007–2013. 

Or. en
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Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria:

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria:

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 starzenie się ludności 
oraz stopa bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
gęstość zaludnienia, skorygowany dochód 
netto na jednego mieszkańca, wskaźnik 
przedwczesnego kończenia nauki, różnice 
subregionalne (NUTS 3) i indeks 
niestabilności demograficznej w regionach 
lepiej rozwiniętych;

c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 

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

regionów słabiej rozwiniętych, 40% 
środków dla regionów w okresie 
przejściowym i 52% środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. Dokładny udział EFS dla 
każdego państwa członkowskiego zostanie 
ustalony w trakcie negocjacji umowy o 
partnerstwie odzwierciedlającej konkretne 
potrzeby regionów, i będzie równy 
przynajmniej udziałowi przydziału na lata 
2007–2013. Niemniej jednak jeżeli 
zgodnie z umową o partnerstwie 
minimalny udział dla każdej kategorii 
regionów jest niższy od minimalnego 
poziomu, taki spadek musi być 
zrekompensowany wzrostem w innych 
kategoriach regionów. Odpowiednio, 
wynikająca z tego kwota ogólna na 
szczeblu krajowym dla wszystkich 
kategorii regionów nie jest niższa niż 
kwota ogólna na szczeblu krajowym 
wynikająca z zastosowania orientacyjnych 
poziomów. Do celów niniejszego przepisu 
wsparcie dla państwa członkowskiego 
poprzez [instrument „Żywność dla 
potrzebujących”] uznaje się za część 
udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. en

Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych wynoszą 
[3 000 000 000] EUR ze szczególnego 
przydziału na tę inicjatywę i przynajmniej 
[3 000 000 000] EUR z ukierunkowanych 
inwestycji z EFS.

3a. Środki na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych wynoszą 
XXXX EUR ze szczególnego przydziału na 
tę inicjatywę i przynajmniej XXXX EUR z 
ukierunkowanych inwestycji z EFS.
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Or. en

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się na 
poziomie 10 000 000 000 EUR.

4. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
projekty infrastruktury transportowej o 
europejskiej wartości dodanej w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się na 
poziomie XXX EUR i jest realizowane 
wyłącznie w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia z 
Funduszu Spójności zgodnie z odnośnymi 
przepisami UE.

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.

Komisja, po konsultacji z odnośnym 
państwem członkowskim, w drodze aktu 
wykonawczego, przyjmuje decyzję 
określającą a) kwoty, które mają zostać 
przeniesione z alokacji Funduszy 
Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu i b) 
projekty infrastruktury transportowej o 
europejskiej wartości dodanej w ramach 
uprzednio zdefiniowanych projektów 
określonych w załączniku 1 do 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc 
Europę”, realizowanych z każdym 
państwie członkowskim. 

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.
Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc 
Europę”[28] w odniesieniu do projektów 

Wyboru projektów kwalifikujących się do 
finansowania, o którym mowa powyżej 
dokonuje się na podstawie stopnia ich 
przygotowania, jakości i wartości dodanej 
UE zgodnie z procedurami, celami oraz 
kryteriami określonymi w instrumencie 
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wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

„Łącząc Europę”1, odpowiednio do kwot 
przeniesionych z alokacji Funduszy 
Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego, oraz w pełni zgodnie z 
krajowymi alokacjami Funduszu Spójności
do dnia 31 grudnia 2016 r.
Aby zapewnić najwyższą możliwą 
absorpcję tych przeniesionych środków we 
wszystkich państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, szczególną uwagę należy 
zwrócić na działania wspierające program 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, 
których celem jest wzmocnienie zdolności 
instytucjonalnej oraz skuteczności 
administracji publicznej, a także usług 
publicznych związanych z rozwojem i 
realizacją projektów przyczyniających się 
do osiągania celów CEF.
W celu wsparcia państw członkowskich 
kwalifikujących się do środków z 
Funduszu Spójności, które mogą mieć 
pewne trudności przy opracowywaniu 
projektów o odpowiednim stopniu 
przygotowania, jakości i wartości dodanej 
UE, przynajmniej raz w roku organizuje 
się dodatkowe zaproszenia do składania 
wniosków zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) [...]/2012 w sprawie utworzenia 
instrumentu „Łącząc Europę”.

Or. en

Poprawka 217

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku państw członkowskich, 
których średni wzrost PKB w latach 
[2007–2009] jest ujemny i których stopa 
absorpcji na dzień 1 stycznia 2012 r. 
przekracza [X%], stopę ograniczenia 
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ustala się przynajmniej na poziomie z 
bieżącego okresu, przy czym zmniejsza się 
poziom ograniczenia w związku z 
wykluczeniem funduszy rybołówstwa i 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2 500 000 000 EUR.

5. Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi XXX XXX XXX EUR.

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego dla całego 
okresu, w każdym państwie członkowskim. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach funduszy strukturalnych.

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego dla całego 
okresu, w każdym państwie członkowskim. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach funduszy strukturalnych.

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
funduszy strukturalnych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w roku budżetowym 
2014.

Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
funduszy strukturalnych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w roku budżetowym 
2014.

Or. en
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Poprawka 219

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

Or. en

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 0,2% środków EFRR na cel „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przeznacza się na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

7. XXXX EUR z zasobów funduszy 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostanie przeznaczonych na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

Or. en

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,50% 
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014–2020 (tj. w kwocie 11 878 104 
182 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie do ok. 
7% zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014–2020 (tj. w kwocie XX XXX 
XXX EUR).
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Or. en

Poprawka 222

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Do celów niniejszego artykułu, art. 16, 
83, 85, 86, 89, 110, załącznika 1 [wspólne 
ramy strategiczne] i załącznika X 
[dodatkowość] oraz do celów art. 4 
rozporządzenia w sprawie EFRR, art. 4 
rozporządzenia w sprawie EFS, art. 3 ust. 
3 rozporządzenia w sprawie współpracy 
terytorialnej, oraz do celów Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
najbardziej oddalony region Majotty 
uważa się za region na poziomie NUTS 2 
należący do kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych. Do celów art. 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia dotyczącego europejskiej 
współpracy terytorialnej, region Majotty 
uważa się za region na poziomie NUTS 3.

Or. en

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak możliwości przenoszenia środków Brak możliwości przenoszenia środków

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.
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2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy o partnerstwie o 
przeniesienie do 4% ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Or. en

Poprawka 224

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie utrzymują w 
okresie 2014–2020 publiczne lub 
równoważne wydatki strukturalne na 
poziomie co najmniej równym poziomowi 
odniesienia określonemu w umowie 
partnerskiej.

3. Państwa członkowskie utrzymują w 
okresie 2014–2020 średnie roczne
publiczne lub równoważne wydatki 
strukturalne na poziomie co najmniej 
równym poziomowi odniesienia 
określonemu w umowie o partnerstwie.

Średni roczny poziom odniesienia 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na lata 2014–2020 ustala 
się w umowie partnerskiej na podstawie 
przeprowadzonej przez Komisję 
weryfikacji ex ante informacji 
dostarczonych w ramach umowy 
partnerskiej, przy uwzględnieniu 
średniego poziomu publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
ponoszonych rocznie w okresie 2007–
2013.
Komisja i państwa członkowskie biorą pod 
uwagę ogólne warunki makroekonomiczne 
i szczególne lub wyjątkowe okoliczności, 
takie jak procesy prywatyzacyjne, lub
wyjątkowy poziom publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
poniesionych przez państwo członkowskie 

Ustalając poziom odniesienia, Komisja i 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
ogólne warunki makroekonomiczne i 
szczególne lub wyjątkowe okoliczności, 
takie jak procesy prywatyzacyjne, 
wyjątkowy poziom publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
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w okresie 2007–2013. Uwzględniają także 
zmiany krajowych przydziałów z funduszy 
strukturalnych w porównaniu do lat 2007–
2013.

poniesionych przez państwo członkowskie 
w okresie 2007–2013 i ewolucję innych 
wskaźników inwestycji publicznych. 
Uwzględniają także zmiany krajowych 
przydziałów z funduszy w porównaniu do 
lat 2007–2013.

Or. en

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję w ramach weryfikacji ex post, że 
dane państwo członkowskie nie utrzymało 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” na 
poziomie odniesienia określonym w 
umowie partnerskiej, jak to zostało 
określone w załączniku IV, Komisja może 
dokonać korekty finansowej. Podejmując 
decyzję, czy należy dokonać korekty 
finansowej, Komisja bierze pod uwagę, 
czy sytuacja gospodarcza w danym 
państwie członkowskim uległa znacznej 
zmianie od czasu weryfikacji 
średniookresowej, a także czy zmiana ta 
została wzięta pod uwagę w tym czasie. 
Szczegółowe zasady odnoszące się do 
stawek korekty finansowej zawarte są w 
załączniku IV pkt 3.

6. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję w ramach weryfikacji ex post, że 
dane państwo członkowskie nie utrzymało 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” na 
poziomie odniesienia określonym w 
umowie o partnerstwie, jak to zostało 
określone w załączniku III, Komisja może 
dokonać korekty finansowej. Podejmując 
decyzję, czy należy dokonać korekty 
finansowej, Komisja najpierw decyduje, 
czy dane państwo członkowskie podjęło 
konieczne środki w celu zastosowania się 
do jej zaleceń w tym względzie oraz 
rozważa, czy sytuacja gospodarcza w 
danym państwie członkowskim uległa 
znacznej zmianie od czasu weryfikacji 
średniookresowej, a także czy zmiana ta 
została wzięta pod uwagę w tym czasie. 
Szczegółowe zasady odnoszące się do 
stawek korekty finansowej zawarte są w 
załączniku III pkt 3.

Or. en
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Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Ustępy 1–6 nie mają zastosowania do 
programów operacyjnych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”.

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

Or. en

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść i przyjęcie programów operacyjnych 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Treść, przyjęcie i zmiana programów 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia”

Or. en

Poprawka 228

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 

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu i jednej kategorii 
regionu, prócz przypadku Funduszu 
Spójności, 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 
stosownych przypadkach oraz w celu 
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priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

zwiększenia wpływu i skuteczności w 
ramach tematycznie spójnego 
zintegrowanego podejścia, oś priorytetowa 
może: 
a) dotyczyć więcej niż jednej kategorii 
regionów;
b) łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z EFRR, Funduszu 
Spójności i EFS w ramach jednego celu 
tematycznego;
c) w należycie uzasadnionych 
przypadkach łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych, aby uzyskać ich 
maksymalny wkład w osie priorytetowe;

d) w przypadku EFS, 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.
Państwa członkowskie mogą łączyć dwie 
lub większą liczbę możliwości na 
podstawie lit. a)–d).

(Ostatnie (skrócone) zdanie ustępu 1 tekstu Komisji staje się lit. d) poprawki Parlamentu).

Or. en

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program operacyjny określa: 2. Program operacyjny wnosi wkład w 
unijną strategię na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
w osiągnięcie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, oraz określa:
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a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

a) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych oraz alokacji 
finansowych, z uwzględnieniem umowy o 
partnerstwie, w oparciu o określenie 
potrzeb regionalnych i, w stosownych 
przypadkach – krajowych – w tym potrzeb 
dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami 
wskazanymi we właściwych zaleceniach 
dla poszczególnych państw przyjętych 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i właściwych 
zaleceniach Rady przyjętych zgodnie z art. 
148 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 
oceny ex ante.

(i) identyfikację potrzeb określających
wyzwania wskazane w zaleceniach dla 
poszczególnych państw zgodnie z art. 121 
ust. 2 i zaleceniach Rady przyjmowanych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych oraz specyfiki danego państwa 
i regionu;
(ii) uzasadnienie wyboru celów 
tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem umowy partnerskiej oraz 
wyników oceny ex ante;
(Podpunkty (i) i (ii) (ich połączenie ze zmianami) tekstu Komisji stają się lit. a) poprawki 
Parlamentu).

Or. en

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdej osi priorytetowej: b) dla każdej osi priorytetowej innej niż 
pomoc techniczna:

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe;

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe;
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(ii) wspólne i specyficzne wskaźniki 
produktu i wskaźniki rezultatu, w 
stosownych przypadkach wraz z wartością 
bazową i wartością docelową ujętą 
ilościowo, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy;

(ii) by wzmocnić ukierunkowanie 
programowania na osiąganie wyników, 
spodziewane wyniki dla celu 
szczegółowego oraz odpowiadające im
wskaźniki rezultatu, wraz z wartością 
bazową i wartością docelową, 
w stosownych przypadkach ujętą 
ilościowo, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy;

(iii) opis działań, które mają otrzymać 
wsparcie, w tym wskazanie, w stosownych 
przypadkach, głównych grup docelowych, 
konkretnych terytoriów, do których 
skierowany jest program, i rodzajów
beneficjentów, w stosownych przypadkach, 
a także planowanego wykorzystania 
instrumentów finansowych;

(iii) opis typów i przykładów działań, które 
będą finansowane w ramach każdego 
priorytetu inwestycyjnego, i ich 
spodziewany wkład w realizację celów 
szczegółowych, o których mowa w ppkt (i),
w tym zasady wyboru operacji i, 
w stosownych przypadkach, wskazanie 
głównych grup docelowych, konkretnych 
obszarów docelowych i typów
beneficjentów, a także planowanego 
wykorzystania instrumentów finansowych 
i dużych projektów;

(iv) odpowiednie kategorie interwencji 
oparte na nomenklaturze przyjętej przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3, i 
orientacyjny podział zaprogramowanych 
środków;

(iv) wskaźniki produktu, w tym wartość 
docelowa ujęta ilościowo, które mają 
przyczynić się do osiągnięcia rezultatów, 
zgodnie z zasadami dotyczącymi
poszczególnych funduszy, dla każdego 
priorytetu inwestycyjnego;

(iva) określenie etapów realizacji oraz 
wskaźników finansowych i wskaźników 
produktu, które mają być celami 
pośrednimi i celami oceny wykonania 
zgodnie z art. 19 ust. 1 i załącznikiem 
(xx);

(ivb) odpowiednie kategorie interwencji 
oparte na nomenklaturze przyjętej przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3, i 
orientacyjny podział zaprogramowanych 
środków;
(ivc) w stosownych przypadkach, krótki 
opis planowanego wykorzystania pomocy 



PR\937861PL.doc 171/310 PE487.740v04-00

PL

technicznej w tym, w przypadku gdy jest to 
konieczne, działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz 
zaangażowanych w zarządzanie oraz 
sprawowanie kontroli nad programami i 
beneficjentami;

(Nowy ppkt (iva) poprawki Parlamentu pierwotnie był ppkt (i) lit. e) (zmienionej) tekstu 
Komisji, a nowy ppkt (ivb) pierwotnie był ppkt (iv) lit. b) tekstu Komisji).

Or. en

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dla każdej osi priorytetowej dotyczącej 
pomocy technicznej:
(i) cele szczegółowe;
(ii) spodziewane wyniki w przypadku 
każdego celu szczegółowego i – gdy 
obiektywnie uzasadnione z uwagi na treść 
działań – odpowiadające im wskaźniki 
rezultatu, z wartością bazową i wartością 
docelową, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy;
(iii) opis działań, które mają być 
finansowane, oraz ich spodziewany wkład 
w osiągnięcie celów szczegółowych, 
o których mowa w ppkt (i);
(iv) wskaźniki produktu, które mają 
przyczynić się do osiągnięcia wyników;
(v) odpowiednie kategorie interwencji 
oparte na nomenklaturze przyjętej przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 143 ust. 3, i 
orientacyjny podział zaprogramowanych 
środków.
Podpunkt (ii) nie ma zastosowania, gdy 
wkład Unii w przypadku osi priorytetowej 
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lub osi dotyczących pomocy technicznej 
w programie operacyjnym nie przekracza 
15 000 000 EUR.

Or. en

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wkład na rzecz zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego 
określonego w umowie partnerskiej, w 
tym;

skreślona

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;
(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;
(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;
(iv) identyfikacja obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;
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(v) ustalenia dotyczące działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów znajdujących się 
w co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;
(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

Or. en

Poprawka 233

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;

skreślona

Or. en

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) rozwiązania zapewniające skuteczne 
wdrażanie funduszy, w tym:

skreślona

(i) podstawy oceny wykonania, zgodnie z 
art. 19 ust. 1;
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(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z załącznikiem V, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i 
programu operacyjnego – opis działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante oraz 
harmonogram tych działań;
(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu operacyjnego i 
rola partnerów w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programu 
operacyjnego;

Or. en

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozwiązania zapewniające efektywne 
wdrażanie funduszy, w tym:

skreślona

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania 
wzmacniające potencjał administracyjny 
władz i beneficjentów, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;
(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w 
celu zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;
(iii) wykaz dużych projektów, w przypadku 
których szacunkowe daty rozpoczęcia 
głównych prac przypadają przed dniem 1 
stycznia 2018 r.;

Or. en
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Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) plan finansowania zawierający dwie 
tabele:

g) plan finansowania zawierający dwie 
tabele:

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie 
z art. 53, 110 i 111, kwotę łącznych 
środków finansowych przewidzianych w 
ramach wsparcia z poszczególnych 
funduszy;

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie 
z art. 53, 110 i 111, kwotę łącznych 
środków finansowych przewidzianych w 
ramach wsparcia z poszczególnych 
funduszy;

(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 
prywatne, tabela przedstawia orientacyjny 
podział na komponenty publiczne i 
prywatne. Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
każdego z funduszy oraz kwotę 
współfinansowania krajowego. Dla osi 
priorytetowych dotyczących różnych 
kategorii regionów w tabeli podaje się 
kwotę łącznych środków finansowych 
z funduszy oraz krajowe 
współfinansowanie w przypadku każdej 
z kategorii regionów.
Dla osi priorytetowych łączących 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych w tabeli podaje się kwotę 
łącznych środków finansowych z funduszy 
oraz krajowe współfinansowanie 
w przypadku każdego z odpowiadających 
celów tematycznych.
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;

(Druga część ppkt (ii) tekstu Komisji staje się ostatnim akapitem lit. g) poprawki 
Parlamentu).

Or. en
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Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przepisy wykonawcze dotyczące 
programu operacyjnego, obejmujące:

skreślona

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej, w stosownych 
przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;
(ii) wskazanie podmiotu, któremu Komisja 
będzie przekazywać płatności;

Or. en

Poprawka 238

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wykaz dużych projektów, których 
realizacja jest planowana podczas danego 
okresu programowania;

(Nowa lit. ha) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (iii) (zmieniony) lit. f) (zmieniona) 
tekstu Komisji).

Or. en

Poprawka 239

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy program operacyjny, z wyjątkiem 3. Program operacyjny opisuje, 
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programów, w przypadku których pomoc 
techniczna jest realizowana w ramach 
specjalnego programu operacyjnego, 
obejmuje:

z uwzględnieniem jego treści i celów, 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego, uwzględniając umowę 
o partnerstwie i wskazując, w jaki sposób 
przyczynia się on do osiągnięcia celów 
programu i spodziewanych wyników, 
w stosownych przypadkach określając, co 
następuje:

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

a) podejście do stosowania instrumentów 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność oraz zasad określania 
obszarów, w których będą 
wykorzystywane;

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu, w 
szczególności w odniesieniu do 
dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

b) orientacyjną kwotę wsparcia z EFRR 
na zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, które mają być realizowane 
zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [EFRR], oraz 
orientacyjną wysokość wsparcia z EFS na 
zintegrowane działania;

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w 
stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

c) podejście do stosowania instrumentu 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej, 
inne niż przypadki objęte lit. b), oraz 
orientacyjne środki finansowe z każdej osi 
priorytetowej;

Do wniosku dotyczącego programu
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii). 4.

d) ustalenia dotyczące działań 
międzyregionalnych i transnarodowych, w 
ramach programów operacyjnych, z 
udziałem beneficjentów znajdujących się 
w co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;
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e) w przypadku gdy państwa członkowskie 
i regiony uczestniczą w realizacji strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenów morskich, zgodnie z potrzebami 
obszaru objętego programem określonymi 
przez dane państwo członkowskie – wkład 
w planowane interwencje na rzecz takich 
strategii.

(Litera b) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (iii) (zmieniony) lit. c) (zmieniona) 
tekstu Komisji); lit. d) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (v) (zmieniony) lit. c) tekstu 
Komisji a lit. e) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (vi) (zmieniony) lit. c) tekstu 
Komisji).

Or. en

Poprawka 240

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie przygotowują 
projekt programu operacyjnego według 
wzoru przyjętego przez Komisję.

4. Ponadto program operacyjny określa:

Komisja przyjmuje ten wzór w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 143 ust. 2.

a) w stosownych przypadkach określenie, 
czy i jak wychodzi on naprzeciw 
konkretnym potrzebom obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją 
lub wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności i osób 
niepełnosprawnych, a w stosownych 
przypadkach – wkład w zintegrowane 
podejście przedstawione w tym celu w 
umowie o partnerstwie;
b) w stosownych przypadkach określenie, 
czy i jak wychodzi on naprzeciw 
wyzwaniom demograficznym regionów 
lub konkretnym potrzebom obszarów 
geograficznych cierpiących na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
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demograficznych, zgodnie z art. 174 
Traktatu oraz wkład w zintegrowane 
podejście przedstawione w tym celu w 
umowie o partnerstwie.

(Litera a) poprawki Parlamentu pierwotnie była lit. d) (zmieniona) ust. 2 tekstu Komisji).

Or. en

Poprawka 241

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia programu 
operacyjnego.

5. Program operacyjny określa:

a) instytucję zarządzającą, w stosownych 
przypadkach, instytucję certyfikującą oraz 
instytucję audytową;
b) podmiot, któremu Komisja będzie 
przekazywać płatności;
c) działania podjęte w celu zaangażowania 
właściwych partnerów, o których mowa 
w art. 5, w przygotowanie programu 
operacyjnego i rola partnerów 
w realizacji, monitorowaniu i ocenie 
programu operacyjnego.

(Litera a) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (i) (zmieniony) lit. h) ust. 2 tekstu 
Komisji; litera b) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (ii) (zmieniony) lit. h) ust. 2 
tekstu Komisji, a lit. c) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (iii) (zmieniony) lit. h) ust. 
2 tekstu Komisji).

Or. en
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Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Z uwzględnieniem treści umowy 
o partnerstwie i ram instytucjonalnych 
państw członkowskich program 
operacyjny określa również, co następuje:
a) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI, z 
uwzględnieniem postanowień określonych 
we wspólnych ramach strategicznych 
zgodnie z załącznikiem I;
b) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z art. 17 i 
załącznikiem (xx), które ma zastosowanie 
do programu operacyjnego ocena tego, 
czy uwarunkowanie ex ante jest spełnione 
w chwili przedłożenia umowy o 
partnerstwie i programu operacyjnego, i 
jeżeli uwarunkowania ex ante pozostają 
niespełnione, opis działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante, 
organy odpowiedzialne oraz 
harmonogram tych działań zgodnie z 
podsumowaniem przedstawionym w 
umowie o partnerstwie; 
c) podsumowanie oceny obciążeń 
administracyjnych beneficjentów oraz, w 
przypadku gdy jest to konieczne, działania 
na rzecz ich zmniejszenia, którym 
towarzyszyć będzie szacunkowy 
harmonogram.

(Litera a) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (i) (zmieniony) lit. c) ust. 2 tekstu 
Komisji; litera b) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (ii) (zmieniony) lit. e) ust. 2 
tekstu Komisji, a lit. c) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (ii) (zmieniony) lit. f) ust. 2 
tekstu Komisji).

Or. en
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Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Każdy program operacyjny – prócz 
tych, w przypadku których podejmuje się 
pomoc techniczną na mocy szczegółowego 
programu operacyjnego – obejmuje, 
z zastrzeżeniem wyników dokonywanej 
przez państwo członkowskie należycie 
uzasadnionej oceny jego zgodności 
z treścią i celami programu:
a) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;
b) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu, w 
szczególności w odniesieniu do 
dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;
c) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w 
stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji.
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Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” państwa członkowskie 
mogą dołączyć opinię krajowych organów 
ds. równości dotycząca środków 
wymienionych w lit. b) i c).

(Ustęp 3, wprowadzenie, poprawki Parlamentu pierwotnie był ust. 3 (zmieniony) tekstu 
Komisji); litera a) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (i) (zmieniony) ust. 3 tekstu 
Komisji; litera c) poprawki Parlamentu pierwotnie była ppkt (iii) ust. 3 tekstu Komisji, a 
ostatni akapit poprawki Parlamentu pierwotnie był akapitem drugim (zmieniony) ust. 3 tekstu 
Komisji).

Or. en

Poprawka 244

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Jeżeli państwo członkowskie 
przygotowuje maksymalnie jeden program 
operacyjny dla każdego funduszu, 
elementy programu operacyjnego objęte 
zakresem ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. a), c) i d), 
ust. 4 oraz ust. 6 niniejszego artykułu 
mogą zostać włączone jedynie na mocy 
właściwych przepisów umowy 
o partnerstwie.

Or. en

Poprawka 245

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Program operacyjny jest 
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przygotowywany zgodnie ze wzorem 
przyjętym przez Komisję, w drodze aktu 
wykonawczego, przy zastosowaniu 
procedury doradczej, zgodnie z art. 143 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktu wykonawczego, zatwierdzając 
wszystkie elementy (w tym wszystkie 
przyszłe zmiany) programu operacyjnego 
objęte niniejszym artykułem, prócz tych 
objętych ust. 2 lit. b) ppkt (vi), ust. 2 lit. e), 
ust. 4, ust. 5, ust. 6 lit. a), ust. 6 lit. c) oraz 
ust. 7 niniejszego artykułu, które 
pozostają w gestii państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5f. Wszelkie decyzje zmieniające elementy
programu operacyjnego nieobjęte decyzją 
Komisji na mocy ust. 10 instytucja 
zarządzająca zgłasza Komisji w ciągu 
jednego miesiąca od daty decyzji. Decyzja 
określa datę jego wejścia w życie, która 
nie może być wcześniejsza niż data jego 
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przyjęcia.

Or. en

Poprawka 248

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

Poprawka 249

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych, podlegających 
decyzji Komisji zgodnie z art. 87 ust. 10, z 
EFRR i Funduszu Spójności mogą być 
wspierane operacje obejmujące serie prac, 
działań lub usług, z których każda ma na 
celu wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, i dla których łączne koszty 
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Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

kwalifikowalne przekraczają kwotę 
50 000 000 EUR oraz w przypadku 
operacji przyczyniających się do 
osiągnięcia celu tematycznego na mocy 
art. 9 ust. 7, jeżeli łączne koszty 
kwalifikowalne przekraczają kwotę 75 000 
000 EUR („duży projekt”). Instrumentów 
finansowych nie uznaje się za duże 
projekty.

Or. en

Poprawka 250

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, które mają zostać przedłożone 
Komisji

Informacje niezbędne do zatwierdzenia 
dużych projektów

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

1. Zanim duży projekt zostanie 
zatwierdzony, instytucja zarządzająca 
zapewnia dostępność następujących 
informacji:

a) informacje o podmiocie 
odpowiedzialnym za realizację dużego 
projektu i jego potencjale;

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

b) opis i informacje dotyczące inwestycji i 
jej lokalizacji;

b) opis inwestycji i jej lokalizacji;

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

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

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

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

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

analiza ekonomiczna i finansowa, oraz 
ocena ryzyka;

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

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

fa) opis proponowanych konsultacji 
publicznych oraz udziału partnerów, o 
których mowa w art. 5;

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

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

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

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

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

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

Komisja udziela orientacyjnych 
wskazówek dotyczących metodyki, która 
ma być wykorzystywana w trakcie 
przeprowadzania analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w lit. e) powyżej, 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 143 ust. 2.

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, określających 
wskazówki dotyczące metodyki, która ma 
być wykorzystywana w trakcie 
przeprowadzania analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w lit. e) 
pierwszego akapitu.

Z inicjatywy państwa członkowskiego 
informacje określone w art. 91 lit. a)–i) 
mogą być oceniane przez niezależnych 
ekspertów, przy technicznej pomocy ze 
strony Komisji, lub – w porozumieniu z 
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Komisją – przez innych niezależnych 
ekspertów. W innych przypadkach dane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
informacje określone w art. 91 lit. a)–i), 
gdy tylko będą one dostępne.

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

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jednolite warunki 
dotyczące metodyki, która ma być 
wykorzystywana w trakcie 
przeprowadzania przeglądu jakości 
dużego projektu, i ustanawia format na 
potrzeby przedkładania informacji 
określonych w art. 91 lit. a)–i). Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
143 ust. 3.

Or. en

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 252

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktu wykonawczego, nie później niż w 
terminie trzech miesięcy od daty 
przedłożenia informacji w sprawie 
zatwierdzenia dużego projektu zgodnie z 
art. 91. W decyzji tej określa się obiekt 
fizyczny, kwotę, do której stosuje się stopę 
współfinansowania dla osi priorytetowej, 
wskaźniki fizyczne i finansowe służące do 
monitorowania postępów oraz oczekiwany 
wkład dużego projektu w realizację celów 
odpowiedniej osi priorytetowej lub osi 
priorytetowych. Decyzja o zatwierdzeniu 
jest uzależniona od zawarcia pierwszej 
umowy na wykonanie prac w ciągu dwóch 
lat od daty decyzji. W przypadku operacji 
realizowanych w ramach struktur 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
decyzja o zatwierdzeniu jest uzależniona 
od zawarcia pierwszej umowy na 
wykonanie prac w ciągu trzech lat od daty 
decyzji. Na należycie uzasadniony 
wniosek państwa członkowskiego, złożony 
w ciągu dwóch lat od daty decyzji, na 
przykład w przypadku opóźnień 
wynikających z postępowań 
administracyjnych i prawnych związanych 
z realizacją dużych projektów, Komisja 
może przyjąć decyzję, w drodze aktu 
delegowanego, dotyczącą wydłużenia 
okresu do dwóch lat.

Or. en
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Poprawka 253

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93

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, 
której zakres jest definiowany i jest
zarządzany w odniesieniu do 
produktów/usług oraz rezultatów, które 
chce osiągnąć. Obejmuje projekt lub 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. Wspólnych planów 
działania nie uważa się za duże projekty.

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 
tego, która wartość jest niższa.

2. Wydatki publiczne przyznane na 
wspólny plan działania wynoszą co 
najmniej 10 000 000 EUR lub 20% 
wsparcia publicznego programu 
operacyjnego lub programów 
operacyjnych, w zależności od tego, która 
wartość jest niższa. Na potrzeby podjęcia 
projektu pilotażowego wydatki publiczne 
przyznane na jeden wspólny plan 
działania dla każdego programu 
operacyjnego mogą zostać ograniczone do 
5 000 000 EUR.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych.

Or. en
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Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólny plan działania zawiera: Wspólny plan działania zawiera:

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, odnośnych zaleceń dla 
poszczególnych państwa oraz ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii zgodnie z art. 121 
ust. 2, a także odnośnych zaleceń Rady, 
które państwa członkowskie uwzględniają 
w swoich politykach zatrudnienia zgodnie 
z art. 148 ust. 4 Traktatu;

Or. en

Poprawka 255

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty osiągania celów pośrednich oraz 
celów dotyczących produktów/usług oraz 
rezultatów w odniesieniu do punktu 2, w 
oparciu o metody określone w art. 57 ust. 4 
oraz w art. 14 rozporządzenia w sprawie 
ESF;

a) koszty osiągania celów pośrednich oraz 
celów dotyczących produktów/usług oraz 
rezultatów w odniesieniu do punktu 2, w 
oparciu o metody określone w art. 57 ust. 4 
niniejszego rozporządzenia oraz w art. 14 
rozporządzenia w sprawie EFS;

b) orientacyjny harmonogram płatności na 
rzecz beneficjenta związany z celami 
pośrednimi i końcowymi;

b) orientacyjny harmonogram płatności na 
rzecz beneficjenta związany z celami 
pośrednimi i końcowymi;

c) plan finansowania w podziale na 
programy operacyjne i osie priorytetowe, 
w tym całkowitą kwotę kwalifikowalną i 
kwotę wsparcia publicznego.

c) plan finansowania w podziale na 
programy operacyjne i osie priorytetowe, 
w tym całkowitą kwotę kwalifikowalną 
i kwotę wydatków publicznych.

Or. en
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Poprawka 256

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
przedłożenia wniosku dotyczącego 
wspólnego planu działania Komisja uzna, 
że nie spełnia on wymogów oceny, 
Komisja przedstawia uwagi państwu 
członkowskiemu. Państwo członkowskie 
dostarcza Komisji wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji, o które 
wystąpiono, i w stosownych przypadkach 
odpowiednio zmienia wspólny plan 
działania.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od 
przedłożenia wniosku dotyczącego 
wspólnego planu działania Komisja uzna, 
że nie spełnia on wymogów oceny, 
Komisja przedstawia uwagi państwu 
członkowskiemu. Państwo członkowskie 
dostarcza Komisji wszelkich niezbędnych 
dodatkowych informacji, o które 
wystąpiono, i w stosownych przypadkach 
odpowiednio zmienia wspólny plan 
działania.

Or. en

Poprawka 257

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod warunkiem należytego
uwzględnienia wszystkich uwag Komisja 
przyjmuje decyzję zatwierdzającą wspólny 
plan działania nie później niż w ciągu 6
miesięcy od jego złożenia przez dane 
państwo członkowskie, ale nie przed 
przyjęciem danych programów 
operacyjnych.

2. Pod warunkiem odpowiedniego
uwzględnienia wszystkich uwag Komisja 
przyjmuje – w drodze aktu wykonawczego 
– decyzję zatwierdzającą wspólny plan 
działania nie później niż w ciągu czterech 
miesięcy od jego złożenia przez dane 
państwo członkowskie, ale nie przed 
przyjęciem danych programów 
operacyjnych.

Or. en
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Poprawka 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja odmawia przyznania 
wsparcia z funduszy na wspólny plan 
działania, powiadamia państwo 
członkowskie o powodach tej decyzji w 
terminie określonym w ust. 2.

4. Jeżeli Komisja odmawia – w drodze 
aktu wykonawczego – przyznania wsparcia 
z funduszy na wspólny plan działania, 
powiadamia państwo członkowskie 
o uzasadnienie tej decyzji w terminie 
określonym w ust. 2.

Or. en

Poprawka 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca powołuje komitet sterujący 
wspólnego planu działania, odrębny od 
komitetu monitorującego programów 
operacyjnych. Komitet sterujący zbiera się 
co najmniej dwa razy w roku.

1. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca powołuje komitet sterujący 
wspólnego planu działania, odrębny od 
komitetu monitorującego odnośnych
programów operacyjnych. Komitet 
sterujący zbiera się co najmniej dwa razy 
w roku i przedkłada sprawozdania 
instytucji zarządzającej. Instytucja 
zarządzająca informuje właściwy komitet 
monitorujący o wynikach prac 
przeprowadzonych przez komitet sterujący 
oraz postępach we wdrażaniu wspólnego 
planu działania zgodnie z art. 100 ust. 1 
lit. e) oraz 114 ust. 2 lit. a).

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, przestrzegając zasady 
partnerstwa.

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z właściwą 
instytucją zarządzającą, przestrzegając 
zasady partnerstwa.

Komisja może brać udział w pracach 
komitetu sterującego w charakterze 
doradczym.

Komisja może brać udział w pracach 
komitetu sterującego w charakterze 
doradczym.
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Or. en

Poprawka 260

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioski o zmianę wspólnych planów 
działania przedłożone przez państwo 
członkowskie muszą być należycie 
uzasadnione. Komisja ocenia, czy wniosek 
o zmianę jest uzasadniony, biorąc pod 
uwagę informacje dostarczone przez 
państwo członkowskie. Komisja może 
poczynić uwagi, a państwo członkowskie 
przedstawia Komisji wszelkie niezbędne 
dodatkowe informacje. Komisja przyjmuje 
decyzję w sprawie wniosku o zmianę nie 
później niż trzy miesiące po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 
członkowskie, pod warunkiem że 
wszystkie uwagi Komisji zostały w sposób 
zadowalający uwzględnione. Zmiana 
wchodzi w życie od daty podjęcia decyzji, 
o ile nie zostało to inaczej określone w 
decyzji.

3. Wnioski o zmianę wspólnych planów 
działania przedłożone przez państwo 
członkowskie muszą być należycie 
uzasadnione. Komisja ocenia, czy wniosek 
o zmianę jest uzasadniony, biorąc pod 
uwagę informacje dostarczone przez 
państwo członkowskie. Komisja może 
poczynić uwagi, a państwo członkowskie 
przedstawia Komisji wszelkie niezbędne 
dodatkowe informacje. Komisja przyjmuje 
– w drodze aktu wykonawczego – decyzję 
w sprawie wniosku o zmianę nie później 
niż trzy miesiące po jego formalnym 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
Komisji zostały w sposób zadowalający 
uwzględnione. Zmiana wchodzi w życie od 
daty podjęcia decyzji, o ile nie zostało to 
inaczej określone w decyzji.

Or. en

Poprawka 261

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie lub 
pakty terytorialne, zgodnie z definicją w 
art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
[EFS] wymagają zintegrowanego podejścia 
obejmującego inwestycje w ramach więcej 
niż jednej osi priorytetowej jednego lub

W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie lub 
pakty terytorialne, o których mowa w art. 
12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie [EFS] 
wymagają zintegrowanego podejścia 
obejmującego inwestycje ze środków EFS, 
EFRR lub Funduszu Spójności w ramach 
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kilku programów operacyjnych, działania 
są przeprowadzane w postaci 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
(„inwestycje ITI”).

więcej niż jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyjnych, 
działania mogą być przeprowadzane 
w postaci zintegrowanej inwestycji 
terytorialnej („inwestycja ITI”).

Działania prowadzone w ramach 
inwestycji ITI mogą otrzymywać 
dodatkowe wsparcie finansowe 
z EFRROW lub EFMR.

2. W ramach odpowiednich programów 
operacyjnych identyfikuje się planowane 
ITI i określa orientacyjne przydziały 
finansowe z każdej osi priorytetowej na
każdą inwestycję ITI.

2. W przypadku gdy dana inwestycja ITI 
otrzymuje wsparcie z EFS, EFRR lub 
Funduszu Spójności, odpowiedni program 
operacyjny (odpowiednie programy 
operacyjne) zawiera (-ją) opis metody 
stosowania instrumentu ITI oraz
orientacyjne przydziały finansowe z każdej 
osi priorytetowej zgodnie ze 
szczegółowymi przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Gdy dana inwestycja ITI otrzymuje 
dodatkowe wsparcie finansowe 
z EFRROW lub EFMR, orientacyjne 
przydziały finansowe i działania, które 
ona obejmuje, określa się w odpowiednim 
programie (odpowiednich programach) 
zgodnie ze szczegółowymi przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

3. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub 
kilka instytucji pośredniczących, w tym 
organów lokalnych, instytucji rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych, do zarządzania inwestycją 
ITI i jej realizacji.

3. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub 
kilka instytucji pośredniczących, w tym 
organów lokalnych, instytucji rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych, do zarządzania inwestycją 
ITI i jej realizacji zgodnie ze 
szczegółowymi przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

4. Państwo członkowskie lub właściwe 
instytucje zarządzające dopilnowują, aby 
system monitorowania programu 
operacyjnego obejmował identyfikację 
operacji oraz produktów/usług osi 
priorytetowej przyczyniających się do 
inwestycji ITI.

4. Państwo członkowskie lub właściwe 
instytucje zarządzające dopilnowują, aby 
system monitorowania programu 
(programów) obejmował identyfikację 
operacji oraz produktów/usług osi 
priorytetowej lub priorytetu Unii
przyczyniających się do inwestycji ITI.

(Uwaga: Część 3 - Tytuł II - Rozdział IV Rozwój terytorialny (Artykuł 99) przeniesiony do 
Części 2 - Tytuł III - Rozdział IIa (nowy)).
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Poprawka 262

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 - litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) działania w ramach programu 
operacyjnego odnoszące się do spełnienia
uwarunkowań ex ante;

h) w przypadku gdy mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante nie są spełnione 
w dniu przedłożenia umowy o 
partnerstwie oraz programu operacyjnego 
– postęp działań służących spełnieniu 
mających zastosowanie uwarunkowań ex 
ante;

Or. en

Poprawka 263

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet monitorujący rozpatruje i 
zatwierdza:

2. W drodze odstępstwa od art. 43 ust. 3
komitet monitorujący rozpatruje 
i zatwierdza:

Or. en

Poprawka 264

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) plan oceny dla programu operacyjnego i 
wszelkie zmiany planu;

c) plan oceny dla programu operacyjnego 
i wszelkie zmiany planu, w tym w części 
wspólnego planu oceny odnoszącej się do 
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pierwszego zdania art. 104 ust. 1;

Or. en

Poprawka 265

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia 2016 r. i do dnia 30 
kwietnia każdego kolejnego roku, z rokiem 
2022 włącznie, państwo członkowskie 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z 
realizacji zgodnie z art. 44 ust. 1. 
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a 
także okres między początkową datą 
kwalifikowalności wydatków a dniem 31 
grudnia 2013 r.

1. Do dnia 31 maja 2016 r. i do dnia 31 
maja każdego kolejnego roku, z rokiem 
2022 włącznie, państwo członkowskie 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z 
realizacji zgodnie z art. 44 ust. 1. 
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a 
także okres między początkową datą 
kwalifikowalności wydatków a dniem 31 
grudnia 2013 r.

1a. W odniesieniu do sprawozdań 
przedkładanych w 2017 i 2019 r. 
terminem, o którym mowa w ust. 1 jest 
30 czerwca.

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje dotyczące:

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje dotyczące:

a) realizacji programu operacyjnego 
zgodnie z art. 44 ust. 2;

a) realizacji programu operacyjnego 
zgodnie z art. 44 ust. 2;

b) postępów w przygotowaniu i realizacji 
dużych projektów i wspólnych planów 
działania.

b) postępów w przygotowaniu i realizacji 
dużych projektów i wspólnych planów 
działania.

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji 
złożonych w 2017 r. i 2019 r. ustala się i 
ocenia informacje wymagane na podstawie 
art. 44 ust. 3 i 4, odpowiednio, informacje 
określone w ust. 2, a także:

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji 
złożonych w 2017 r. i 2019 r. ustala się 
i ocenia informacje wymagane na 
podstawie art. 44 ust. 3 i 4, odpowiednio, 
informacje określone w ust. 2, a także 
informacje na temat elementów 
wymienionych w lit. d), g) i j) poniżej i –
w zależności od treści i celów programów 
operacyjnych – można dodać informacje 
na temat innych elementów:

a) postępy w realizacji zintegrowanego a) postępy w realizacji zintegrowanego 
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podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność w ramach programu 
operacyjnego;

podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
rozwoju regionów, które cierpią na skutek 
sytuacji demograficznej oraz stałych lub 
naturalnych niekorzystnych warunków,
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność w ramach programu 
operacyjnego;

b) postępy w realizacji działań mających 
na celu zwiększenie zdolności organów i 
beneficjentów w państwach członkowskich 
w zakresie zarządzania funduszami i 
korzystania z nich;

b) postępy w realizacji działań mających 
na celu zwiększenie zdolności organów i 
beneficjentów w państwach członkowskich 
w zakresie zarządzania funduszami i 
korzystania z nich;

c) postępy w realizacji wszelkich działań 
międzyregionalnych i transnarodowych;

c) postępy w realizacji wszelkich działań 
międzyregionalnych i transnarodowych;

ca) w stosownych przypadkach – wkład w 
strategie makroregionalne i strategie na 
rzecz basenów morskich;

(d) postępy w realizacji planu oceny oraz 
działań następczych podjętych w związku z 
ustaleniami ocen;

d) postępy w realizacji planu oceny oraz 
działań następczych podjętych w związku z 
ustaleniami ocen;

(e) konkretne działania mające na celu 
promowanie równouprawnienia płci oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, i 
uzgodnienia wdrożone, aby zapewnić 
włączenie perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji;

e) konkretne działania mające na celu 
promowanie równouprawnienia płci oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym w 
szczególności dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, i uzgodnienia 
wdrożone, aby zapewnić włączenie 
perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji;

f) działań podjętych w celu promowania 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 8;

f) działań podjętych w celu promowania 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 8;

g) wyniki działań informacyjnych i 
promocyjnych funduszy prowadzonych w 
ramach strategii komunikacji;

g) wyniki działań informacyjnych i 
promocyjnych funduszy prowadzonych w 
ramach strategii komunikacji;

h) w stosownych przypadkach – postępy w 
realizacji działań w dziedzinie innowacji 
społecznych;

h) w stosownych przypadkach – postępy w 
realizacji działań w dziedzinie innowacji 
społecznych;

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 

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

odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych i osób 
niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy 
nie pracują, w tym, w stosownych 
przypadkach, wykorzystane środki 
finansowe;

j) zaangażowanie partnerów w realizację, 
monitorowanie i ocenę programu 
operacyjnego.

j) zaangażowanie partnerów w realizację, 
monitorowanie i ocenę programu 
operacyjnego.

W drodze odstępstwa oraz w celu 
zapewnienia spójności umowy o 
partnerstwie oraz sprawozdania z postępu 
prac państwa członkowskie prowadzące 
nie więcej niż jeden program operacyjny 
na fundusz mogą zawrzeć informacje 
dotyczące uwarunkowań ex ante, o 
których mowa w art. 44 ust. 3, informacje 
wymagane w art. 44 ust. 4 oraz 
informacje, o których mowa w lit. a), b), 
c) i i) niniejszego ustępu w sprawozdaniu 
z postępu prac, a nie w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji 
przedkładanych odpowiednio w 2017 r. i 
2019 r. oraz w końcowym sprawozdaniu, 
bez uszczerbku dla art. 100 ust. 2 lit. b).

4. Roczne i końcowe sprawozdania z 
realizacji są sporządzane zgodnie ze 
wzorami przyjętymi przez Komisję w 
drodze aktów wykonawczych. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
143 ust. 2.

4. Roczne i końcowe sprawozdania z 
realizacji są sporządzane zgodnie ze 
wzorami przyjętymi przez Komisję w 
drodze aktów wykonawczych. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
143 ust. 2.

(Uwaga: ust. 1a nowy uzależniony od dalszej korekty horyzontalnej dotyczącej N+3).

Or. en
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Poprawka 266

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 
lipca i 31 października instytucja 
zarządzająca przekazuje Komisji drogą 
elektroniczną następujące dane do celów 
monitorowania, dla każdego programu 
operacyjnego oraz w podziale na osie 
priorytetowe:

1. Do dnia 31 stycznia, 31 lipca i 31 
października państwo członkowskie
przekazuje Komisji drogą elektroniczną 
następujące dane do celów monitorowania, 
dla każdego programu operacyjnego oraz 
w podziale na osie priorytetowe:

a) łączne koszty kwalifikowalne i 
publiczne koszty kwalifikowalne operacji 
oraz liczba operacji wybranych do 
udzielenia wsparcia;

a) łączne koszty kwalifikowalne i 
publiczne koszty kwalifikowalne operacji 
oraz liczba operacji wybranych do 
udzielenia wsparcia;

b) łączne koszty kwalifikowalne i 
publiczne koszty kwalifikowalne umów 
lub innych zobowiązań prawnych 
zaciągniętych przez beneficjentów w 
ramach realizacji operacji wybranych do 
udzielenia wsparcia;
c) łączne wydatki kwalifikowalne 
zadeklarowane przez beneficjentów 
instytucji zarządzającej.

c) łączne wydatki kwalifikowalne 
zadeklarowane przez beneficjentów 
instytucji zarządzającej.

2. Ponadto dane przekazywanie dnia 31 
stycznia zawierają wyżej wymienione dane 
w podziale na kategorie interwencji. 
Uznaje się, że to przekazanie danych 
spełnia wymóg przedkładania danych 
finansowych, o którym mowa w art. 44 ust. 
2.

2. Ponadto dane przekazane do 31 stycznia 
zawierają wyżej wymienione dane 
w podziale na kategorie interwencji. 
Uznaje się, że to przekazanie danych 
spełnia wymóg przedkładania danych 
finansowych, o którym mowa w art. 44 ust. 
2.

3. Danym przekazywanym do dnia 31 
stycznia i 31 lipca towarzyszy prognoza 
dotycząca kwoty, w odniesieniu do której 
państwa członkowskie planują złożyć 
wnioski o płatność za bieżący rok 
budżetowy i kolejny rok budżetowy.

3. Danym przekazywanym do dnia 31 
stycznia i 31 lipca towarzyszy prognoza 
dotycząca kwoty, w odniesieniu do której 
państwa członkowskie planują złożyć 
wnioski o płatność za bieżący rok 
budżetowy i kolejny rok budżetowy.

4. Datą graniczną dla danych 
przekazywanych na podstawie niniejszego 
artykułu jest koniec miesiąca 
poprzedzającego miesiąc przekazania.

4. Datą graniczną dla danych 
przekazywanych na podstawie niniejszego 
artykułu jest koniec miesiąca 
poprzedzającego miesiąc przekazania.

4a. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
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wykonawczych, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 143 ust. 3, 
jednolite warunki dotyczące modelu 
stosowanego na potrzeby przekazywania 
Komisji danych finansowych dla celów 
monitorowania.

(Uwaga: Motyw uzasadniający procedurę sprawdzającą z ustępu 4a ma zostać dodany 
później: Akt wykonawczy z procedurą sprawdzającą jest dopuszczony pod warunkiem, że 
podane zostanie dostateczne uzasadnienie wyboru procedury; ma to zostać uczynione w 
formie motywu, którego treść przygotuje Prezydencja.

Or. en

Poprawka 267

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w odpowiednich przypadkach 
wskazanie przyszłych unijnych środków i 
strategii niezbędnych do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, a także do realizowania 
priorytetów Unii.

Or. en

Poprawka 268

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan oceny jest sporządzany przez 
instytucję zarządzającą dla każdego 
programu operacyjnego. Plan oceny 
przedstawiany jest na pierwszym 
posiedzeniu komitetu monitorującego. W 
przypadku gdy jeden komitet 
monitorujący zajmuje się więcej niż 
jednym programem operacyjnym, plan 

1. Plan oceny jest sporządzany przez 
instytucję zarządzającą lub państwo 
członkowskie dla jednego lub większej 
liczby programów operacyjnych. Plan 
oceny przedstawiany jest komitetowi 
monitorującemu nie później niż rok po 
przyjęciu programu.
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oceny może obejmować wszystkie 
stosowne programy operacyjne.

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. instytucje 
zarządzające przekazują Komisji, w 
odniesieniu do każdego programu, 
sprawozdanie zawierające podsumowanie 
wyników ocen przeprowadzonych podczas 
okresu programowania, w tym oceny
głównych produktów/usług oraz rezultatów 
programu.

2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. instytucje 
zarządzające przekazują Komisji, 
w odniesieniu do każdego programu, 
sprawozdanie zawierające podsumowanie 
wyników ocen przeprowadzonych podczas 
okresu programowania i głównych
produktów/usług oraz rezultatów 
programu, zgłaszając uwagi na temat 
przekazanych informacji.

3. Komisja przeprowadza oceny ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i instytucjami 
zarządzającymi.

3. Komisja przeprowadza oceny ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i instytucjami 
zarządzającymi.

Or. en

Poprawka 269

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania informacyjne i promocyjne Informowanie i komunikacja
1. Państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające są odpowiedzialne za:

1. Państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające są odpowiedzialne za:

–a) opracowywanie strategii 
komunikacyjnych;

a) zapewnienie stworzenia jednej strony 
internetowej lub jednego portalu 
internetowego zawierającego informacje na 
temat wszystkich programów operacyjnych 
w danym państwie członkowskim i dostęp 
do nich;

a) zapewnienie stworzenia jednej strony 
internetowej lub jednego portalu 
internetowego zawierającego informacje na 
temat wszystkich programów operacyjnych 
w danym państwie członkowskim, w tym 
informacje o terminie wdrażania 
programowania oraz o wszelkich 
powiązanych procedurach konsultacji 
publicznych, i dostęp do nich;

b) informowanie potencjalnych 
beneficjentów o możliwościach 
finansowania w ramach programów 
operacyjnych;

b) informowanie potencjalnych 
beneficjentów o możliwościach 
finansowania w ramach programów 
operacyjnych;
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c) upowszechnianie wśród obywateli Unii 
roli i osiągnięć polityki spójności i 
funduszy przez działania informacyjne i 
komunikacyjne na temat rezultatów i 
skutków umów partnerskich, programów 
operacyjnych i operacji.

c) upowszechnianie wśród obywateli Unii 
roli i osiągnięć polityki spójności i 
funduszy przez działania informacyjne i 
komunikacyjne na temat rezultatów i 
skutków umów partnerskich, programów 
operacyjnych i operacji.

2. W celu zapewnienia przejrzystości 
dotyczącej wsparcia z funduszy państwa 
członkowskie prowadzą wykaz operacji, w 
podziale na programy operacyjne i 
fundusze, w formacie CSV lub XML, który 
jest dostępny za pośrednictwem strony 
internetowej lub portalu internetowego 
przedstawiających wykaz oraz krótki opis 
wszystkich programów operacyjnych w 
danym państwie członkowskim.

2. W celu zapewnienia przejrzystości 
dotyczącej wsparcia z funduszy państwa 
członkowskie lub instytucje zarządzające
prowadzą wykaz operacji, w podziale na 
programy operacyjne i fundusze, w 
formacie arkusza kalkulacyjnego, który 
umożliwia sortowanie danych, ich 
przeszukiwanie, ekstrakcję, porównywanie 
i ich łatwe publikowanie w internecie, na 
przykład w formacie CSV lub XML.
Wykaz operacji jest dostępny za 
pośrednictwem jednej strony internetowej 
lub jednego portalu internetowego 
przedstawiających wykaz oraz krótki opis 
wszystkich programów operacyjnych w 
danym państwie członkowskim.

Aby zachęcić do ponownego 
wykorzystywania wykazu operacji przez 
sektor prywatny, społeczeństwo 
obywatelskie lub krajową administrację 
publiczną, strona internetowa może 
wyraźnie wskazywać mające zastosowanie 
przepisy dotyczących wydawania licencji, 
na mocy których dane te zostały 
opublikowane.

Wykaz operacji jest aktualizowany co 
najmniej raz na trzy miesiące.

Wykaz operacji jest aktualizowany co
najmniej raz na sześć miesięcy.

Minimum informacji, jakie mają być 
zawarte w wykazie operacji, określono w 
załączniku VI.

Minimum informacji, jakie mają być 
zawarte w wykazie operacji, określono w 
załączniku VI.

3. Szczegółowe zasady dotyczące działań 
informacyjnych i promocyjnych dla ogółu 
społeczeństwa oraz działań informacyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów są 
określone w załączniku VI.

3. Szczegółowe zasady dotyczące działań 
informacyjnych i komunikacyjnych dla 
ogółu społeczeństwa oraz działań 
informacyjnych dla wnioskodawców i 
beneficjentów określono w załączniku VI.

4. Charakterystyka techniczna działań 
informacyjnych i promocyjnych w 
odniesieniu do operacji, wytyczne 
dotyczące stworzenia godła oraz określenie 

4. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 143 ust. 3,
jednolite warunki dotyczące
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standardowej kolorystyki zostają przyjęte 
przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3.

charakterystyki technicznej działań 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
odniesieniu do operacji, wytyczne 
dotyczące stworzenia godła oraz określenie 
standardowej kolorystyki.

Or. en

Poprawka 270

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca opracowuje
strategię komunikacji dla każdego 
programu operacyjnego. Wspólna strategia 
komunikacji może być sporządzona dla 
kilku programów operacyjnych.

1. Państwo członkowskie lub instytucje 
zarządzające opracowują strategię 
komunikacji dla każdego programu 
operacyjnego. Wspólna strategia 
komunikacji może być sporządzona dla 
kilku programów operacyjnych. W 
strategii komunikacji uwzględnia się 
wielkość programu operacyjnego 
(programów operacyjnych) zgodnie z 
zasadą proporcjonalności.

Strategia komunikacji zawiera elementy 
określone w załączniku VI oraz 
aktualizowane rocznie szczegóły na temat 
planowanych działań informacyjnych i 
promocyjnych, które mają być 
przeprowadzone.

Strategia komunikacji zawiera elementy 
określone w załączniku VI.

2. Strategia komunikacji jest omawiana i 
zatwierdzana na pierwszym posiedzeniu 
komitetu monitorującego po przyjęciu 
programu operacyjnego.

2. Strategię komunikacji przedkłada się do 
zatwierdzenia komitetowi monitorującemu 
zgodnie z art. 100 ust. 2 lit. d) nie później 
niż 6 miesięcy po przyjęciu odnośnego 
programu operacyjnego (programów 
operacyjnych).

Wszelkie zmiany w strategii komunikacji 
są omawiane i zatwierdzane przez komitet 
monitorujący.

W przypadku gdy wspólną strategię 
komunikacji sporządza się dla kilku 
programów operacyjnych i gdy dotyczy 
ona kilku komitetów monitorujących, 
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państwo członkowskie może wyznaczyć 
jeden komitet monitorujący, który będzie 
odpowiedzialny – w porozumieniu z 
pozostałymi komitetami monitorującymi –
za zatwierdzenie wspólnej strategii oraz 
zatwierdzanie wszelkich późniejszych 
zmian.
W razie konieczności państwo 
członkowskie lub instytucje zarządzające 
mogą dokonać zmiany strategii 
komunikacji podczas okresu 
programowania. Instytucja zarządzająca 
przedkłada komitetowi monitorującemu 
do zatwierdzenia zmienioną strategię 
komunikacji zgodnie z art. 100 ust. 2 
lit. d).

3. Instytucja zarządzająca informuje 
komitet monitorujący każdego programu 
operacyjnego co najmniej raz w roku o 
postępach w realizacji strategii 
komunikacji i jej ocenie wyników.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 akapit 
trzeci instytucja zarządzająca zgodnie z art. 
100 ust. 1 lit. c) informuje właściwy
komitet monitorujący (komitety 
monitorujące) co najmniej raz w roku o 
postępach w realizacji strategii 
komunikacji i o jej analizie wyników, jak 
również o planowanych działaniach 
informacyjnych i komunikacyjnych, które 
mają zostać przeprowadzone w następnym 
roku. Komitet monitorujący, jeżeli uzna to 
za stosowne, wydaje opinię na temat 
działań planowanych na następny rok.

Or. en

Poprawka 271

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
osobę odpowiedzialną za informowanie i 
komunikację w celu koordynowania 
działań informacyjnych i komunikacyjnych 
w odniesieniu do jednego lub kilku 
funduszy i odpowiednio informuje o tym 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
osobę odpowiedzialną za informowanie i 
komunikację w celu koordynowania 
działań informacyjnych i komunikacyjnych 
w odniesieniu do jednego lub kilku 
funduszy, w tym stosownych programów w 
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Komisję. ramach Europejskiej współpracy 
terytorialnej, i odpowiednio informuje o 
tym Komisję.

2. Osoba odpowiedzialna za informowanie 
i komunikację koordynuje posiedzenia 
krajowych sieci rzeczników funduszy, w 
tym odpowiednich programów 
europejskiej współpracy terytorialnej, i 
przewodniczy im; koordynuje tworzenie i 
utrzymanie strony internetowej lub portalu 
internetowego, o którym mowa w 
załączniku VI, oraz monitoruje 
zobowiązania do przedstawienia przeglądu 
działań w zakresie komunikacji 
podejmowanych na poziomie krajowym.

2. Osoba odpowiedzialna za informowanie 
i komunikację odpowiada za 
koordynowanie krajowych sieci 
rzeczników funduszy, tam, gdzie sieci 
takie istnieją, tworzenie i utrzymanie 
strony internetowej lub portalu 
internetowego, o którym mowa w 
załączniku VI i przedstawianie przeglądu 
działań w zakresie komunikacji 
podejmowanych na poziomie państwa 
członkowskiego.

3. Każda instytucja zarządzająca wyznacza 
jedną osobę odpowiedzialną za 
dostarczanie i upowszechnianie informacji 
na poziomie programu operacyjnego oraz 
powiadamia Komisję o osobach 
wyznaczonych w tym celu.

3. Każda instytucja zarządzająca wyznacza 
jedną osobę odpowiedzialną za 
dostarczanie i upowszechnianie informacji 
na poziomie programu operacyjnego oraz 
powiadamia Komisję o osobach 
wyznaczonych w tym celu. W stosownych 
przypadkach jedna osoba może zostać 
wyznaczona do informowania o kilku 
programach operacyjnych.

4. Unijne sieci obejmujące członków 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające
zostają ustanowione przez Komisję w celu 
zapewnienia wymiany informacji na temat 
wyników realizacji strategii komunikacji, 
wymiany doświadczeń z realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych oraz 
wymiany dobrych praktyk.

4. Unijne sieci obejmujące członków 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zostają ustanowione przez 
Komisję w celu zapewnienia wymiany 
informacji na temat wyników realizacji 
strategii komunikacji, wymiany 
doświadczeń z realizacji działań 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
wymiany dobrych praktyk.

Or. en
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Poprawka 272

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Kwota funduszy przydzielonych na 
pomoc techniczną, jest ograniczona do 
poziomu 4% łącznej kwoty środków 
przyznanych programom operacyjnym w 
państwie członkowskim w każdej kategorii 
regionu w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” oraz 4% kwoty ze środków 
Funduszu Spójności przydzielonej na 
programy operacyjne w danym państwie 
członkowskim.

1a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
każdy z funduszy może wspierać operacje 
pomocy technicznej kwalifikowalne w 
ramach któregokolwiek z pozostałych 
funduszy. Przydział ze środków 
odpowiednio EFRR i EFS na pomoc 
techniczną nie przekracza 10% łącznego 
przydziału środków każdego funduszu na 
rzecz programów operacyjnych w 
państwie członkowskim w każdej kategorii 
regionu w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”.
1b. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 60 ust. 1 i 2 operacje pomocy 
technicznej można realizować poza 
obszarem objętym programem, lecz na 
terytorium Unii, pod warunkiem że 
operacje te przynoszą korzyści 
programowi operacyjnemu lub, w 
przypadku programu operacyjnego w 
zakresie pomocy technicznej – pozostałym 
odnośnym programom.
1c. W przypadku gdy fundusze są 
wykorzystywane do wspierania operacji 
pomocy technicznej dotyczących więcej 
niż jednej kategorii regionu, na potrzeby 
przypisania kosztów operacji do 
przydziałów na pomoc techniczną dla 
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różnych kategorii regionów można 
stosować ujęcie proporcjonalne, 
uwzględniając przydział w ramach każdej 
kategorii regionu, jako udział w 
całkowitym przydziale dla państwa 
członkowskiego.
1d. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w 
sytuacji, gdy całkowita kwota funduszy 
przydzielonych państwu członkowskiemu 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
wynosi do 1 mld EUR, odsetek, o którym 
mowa w ust. 1, wynosi 6% lub całkowita 
kwota przydzielona na pomoc techniczną 
nie przekroczy 50 000 000 EUR, w 
zależności od tego, która kwota jest niższa.

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

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

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

Or. en

Poprawka 273

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” nie może być wyższa niż:
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a) 85% dla Funduszu Spójności; a) 85% dla Funduszu Spójności;
b) 85% dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, których średni 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2009 
wynosił poniżej 85% średniej UE-27 w 
tym samym okresie, oraz dla regionów 
najbardziej oddalonych;

b) 85% dla słabiej rozwiniętych państw 
członkowskich oraz dla regionów 
najbardziej oddalonych, włączając 
dodatkowe finansowanie;

c) 80% dla regionów słabiej rozwiniętych 
państw członkowskich innych niż regiony 
wymienione w lit. b), kwalifikujących się 
do systemu przejściowego Funduszu 
Spójności w dniu 1 stycznia 2014 r.;
d) 75% dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, innych niż regiony 
wymienione w lit. b) i c), oraz dla 
wszystkich regionów, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił 
poniżej 75% średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, jednak których PKB na 
mieszkańca wzrósł do powyżej 75% 
średniego PKB w UE-27;
e) 60% dla regionów w okresie 
przejściowym innych niż te, o których 
mowa w lit. d);

e) 75% dla regionów w okresie 
przejściowym oraz regionów 
kwalifikowanych do finansowania w 
ramach wsparcia przejściowego na mocy 
art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006;

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 274

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 275

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna stopa współfinansowania 
zgodnie z ust. 3 na poziomie osi 
priorytetowej zostaje powiększona o 
dziesięć punktów procentowych, w 
przypadku gdy całość osi priorytetowej jest
realizowana za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w ramach 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność.

5. Maksymalna stopa współfinansowania 
zgodnie z ust. 3 na poziomie osi 
priorytetowej zostaje powiększona o nie 
więcej niż dziesięć punktów procentowych, 
w przypadku gdy całość osi priorytetowej 
jest realizowana za pośrednictwem 
instrumentów finansowych lub w ramach 
instrumentów terytorialnych 
wspierających rozwój lokalny (ITI, JAP 
lub CLLD).

Or. en
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Poprawka 276

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 - punkt 3 a nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) objęcia regionów najbardziej 
oddalonych zdefiniowanych w art. 349 
Traktatu;

Or. en

Poprawka 277

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 - punkt 4 - litera c a nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) regiony, które cierpią z powodu 
wrażliwości demograficznej.

Or. en

Poprawka 278

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 279

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie wyznacza dla 
każdego programu operacyjnego krajowy, 
regionalny lub lokalny organ lub podmiot 
publiczny jako instytucję zarządzającą.
Ten sam organ lub podmiot publiczny
może zostać wyznaczony jako instytucja 
zarządzająca dla więcej niż jednego 
programu operacyjnego.

1. Państwo członkowskie wyznacza dla 
każdego programu operacyjnego krajowy, 
regionalny lub lokalny organ lub podmiot 
publiczny lub podmiot prywatny jako 
instytucję zarządzającą. Ta sama 
instytucja zarządzająca może zostać 
wyznaczona dla więcej niż jednego 
programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 280

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
do programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, która pełni dodatkowo 
funkcje instytucji certyfikującej.

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
dla programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, która jest organem lub 
podmiotem publicznym, aby pełniła
dodatkowo funkcje instytucji 
certyfikującej.

Or. en
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Poprawka 281

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz EFMR, 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 
instytucja zarządzająca.

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 może stanowić 
część tego samego organu lub podmiotu 
publicznego co instytucja zarządzająca, 
jeżeli, zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami dotyczącymi poprzedniego 
okresu programowania, Komisja 
poinformowała państwo członkowskie o 
swoim wniosku, że może polegać głównie 
na swojej opinii z audytu, lub jeżeli 
Komisja – na podstawie doświadczenia 
uzyskanego w poprzednim okresie
programowania – uznała, że struktura 
instytucjonalna i odpowiedzialność 
instytucji audytowej stanowią właściwą 
gwarancję jej niezależności i 
wiarygodności w działaniu.

Or. en

Poprawka 282

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwo członkowskie może z własnej 
inicjatywy wyznaczyć podmiot 
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koordynujący, którego zadaniem jest 
kontaktowanie się z Komisją i 
przekazywanie jej informacji, 
koordynowanie działań pozostałych 
stosownych wyznaczonych organów i 
propagowanie jednolitego stosowania 
unijnych przepisów.

Or. en

Poprawka 283

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

113a. Procedura wyznaczania instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej
1. Państwo członkowskie powiadamia 
Komisję o dacie i formie przeprowadzonej 
na odpowiednim szczeblu procedury 
wyznaczenia instytucji zarządzającej i, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej przed przedłożeniem 
Komisji pierwszego wniosku o płatność 
okresową.

2. Podstawą wyznaczenia, o którym mowa 
w ust. 1, jest sprawozdanie i opinia 
niezależnego organu audytowego, który 
ocenia, czy wyznaczone instytucje 
spełniają kryteria dotyczące otoczenia 
kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem, działań kontrolnych i 
monitorowania, określone w załączniku 
XX. Niezależnym organem audytowym 
jest instytucja audytowa albo inny 
podmiot prawa publicznego lub podmiot 
prawa prywatnego, które posiadają 
niezbędne zdolności audytowe i które są 
niezależne od instytucji zarządzającej i, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej i które wykonują pracę z 
uwzględnieniem uznanych w skali 
międzynarodowej standardów audytu. W 
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przypadku gdy niezależny organ audytowy 
ustali, że część systemu zarządzania i 
kontroli dotycząca instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej jest 
zasadniczo taka sama jak w poprzednim 
okresie programowania i że – na 
podstawie działań audytowych 
przeprowadzonych zgodnie ze stosownymi 
przepisami rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 – są dowody na jego 
skuteczne funkcjonowanie w tym okresie, 
może bez prowadzenia dodatkowych 
działań audytowych stwierdzić, że 
stosowne kryteria zostały spełnione.
3. W przypadku gdy łączna kwota 
wsparcia z funduszy dla programu 
operacyjnego przekracza kwotę 
250 000 000 EUR, Komisja może zażądać, 
w terminie jednego miesiąca od 
powiadomienia o wyznaczeniu, o którym 
mowa w ust. 1, sprawozdania i opinii 
niezależnego organu audytowego, o 
którym mowa w ust. 2, oraz opisu funkcji i 
procedur obowiązujących w instytucji 
zarządzającej lub, w stosownych 
przypadkach, instytucji certyfikującej. 
Komisja podejmuje decyzję o tym, czy 
zażądać tych dokumentów, na podstawie 
przeprowadzonej przez siebie oceny 
ryzyka, z uwzględnieniem informacji o 
istotnych zmianach w zakresie funkcji i 
procedur instytucji zarządzającej lub, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej w porównaniu z funkcjami i 
procedurami obowiązującymi w 
poprzednim okresie programowania, a 
także z uwzględnieniem stosownych 
dowodów na ich skuteczne 
funkcjonowanie.
Komisja może przedstawić swoje uwagi w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
tych dokumentów.
Bez uszczerbku dla stosowania art. 74 
analiza tych dokumentów nie przerywa 
rozpatrywania wniosków o płatności 
okresowe.
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4. W przypadku gdy łączna kwota 
wsparcia z funduszy dla programu 
operacyjnego przekracza kwotę 
250 000 000 EUR i gdy są istotne zmiany 
w zakresie funkcji i procedur instytucji 
zarządzającej lub, w stosownych 
przypadkach, instytucji certyfikującej w 
porównaniu z funkcjami i procedurami 
obowiązującymi w poprzednim okresie 
programowania, państwo członkowskie 
może z własnej inicjatywy przedłożyć 
Komisji – w terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o wyznaczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 – dokumenty określone w 
ust. 3. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi na temat tych dokumentów w 
terminie trzech miesięcy od ich 
otrzymania.
5. W przypadku gdy istniejące wyniki 
audytu i kontroli pokazują, że wyznaczony 
organ nie spełnia już kryteriów, o których 
mowa w ust. 2, państwo członkowskie, na 
odpowiednim poziomie, ustala – biorąc 
pod uwagę powagę problemu – okres 
próbny, w którym muszą zostać podjęte 
konieczne działania naprawcze.
W przypadku gdy wyznaczony organ nie 
podejmie wymaganych działań 
naprawczych w trakcie okresu próbnego 
ustalonego przez dane państwo 
członkowskie, państwo to, na 
odpowiednim poziomie, odwołuje ten 
organ z funkcji.
Dane państwo członkowskie bezzwłocznie 
powiadamia Komisję o objęciu 
wyznaczonego organu okresem próbnym, 
przedstawiając informacje na temat 
takiego okresu, o zakończeniu okresu 
próbnego w wyniku podjęcia działań 
naprawczych, jak również o odwołaniu 
danego organu z funkcji. Powiadomienie 
dotyczące objęcia wyznaczonego organu 
okresem próbnym przez państwo 
członkowskie, bez uszczerbku dla 
stosowania art. 74, nie przerywa 
rozpatrywania wniosków o płatności 
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okresowe.

6. W przypadku odwołania instytucji 
zarządzającej lub instytucji certyfikującej 
z funkcji państwa członkowskie 
wyznaczają, z zastosowaniem procedury 
przewidzianej w ust. 2, nowy organ, który 
– po wyznaczeniu – przejmie funkcje 
instytucji zarządzającej lub instytucji 
certyfikującej i powiadamiają o tym 
Komisję.
7. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 143 
ust. 3, jednolite warunki dotyczące wzorca 
sprawozdania i opinii niezależnego 
organu audytowego oraz opisu funkcji i 
procedur obowiązujących w instytucji 
zarządzającej i, w stosownych 
przypadkach, instytucji certyfikującej.

Or. en

Poprawka 284

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do zarządzania 
programem operacyjnym, instytucja 
zarządzająca:

2. W odniesieniu do zarządzania 
programem operacyjnym, instytucja 
zarządzająca:

a) wspiera prace komitetu monitorującego i 
dostarcza mu informacji wymaganych do 
wykonywania jego zadań, w szczególności 
dane dotyczące postępów programu 
operacyjnego w osiąganiu celów, dane 
finansowe i dane odnoszące się do 
wskaźników i celów pośrednich;

a) wspiera prace komitetu monitorującego, 
o którym mowa w art. 41, i dostarcza mu 
informacji wymaganych do wykonywania 
jego zadań, w szczególności dane 
dotyczące postępów programu 
operacyjnego w osiąganiu celów, dane 
finansowe i dane odnoszące się do 
wskaźników i celów pośrednich;

b) opracowuje i przedkłada Komisji roczne b) opracowuje i przedkłada Komisji roczne 
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i końcowe sprawozdania z realizacji po ich 
zatwierdzeniu przez komitet monitorujący;

i końcowe sprawozdania z realizacji, 
o których mowa w art. 44, po ich 
zatwierdzeniu przez komitet monitorujący;

c) udostępnia instytucjom pośredniczącym 
oraz beneficjentom informacje, które są 
istotne odpowiednio dla wykonywania ich 
zadań i realizacji operacji;

c) udostępnia instytucjom pośredniczącym 
oraz beneficjentom informacje, które są 
istotne odpowiednio dla wykonywania ich 
zadań i realizacji operacji;

d) tworzy system elektronicznej rejestracji 
i przechowywania danych dotyczących 
każdej operacji, które są niezbędne do 
monitorowania, oceny, zarządzania 
finansowego, weryfikacji i audytu, w tym 
danych dotyczących poszczególnych 
uczestników operacji, w stosownych 
przypadkach;

d) tworzy system elektronicznej rejestracji 
i przechowywania danych dotyczących 
każdej operacji, które są niezbędne do 
monitorowania, oceny, zarządzania 
finansowego, weryfikacji i audytu, w tym 
danych dotyczących poszczególnych 
uczestników operacji, w stosownych 
przypadkach;

e) dopilnowuje, aby dane, o których mowa 
w lit. d), były gromadzone, wprowadzane 
do systemu i tam przechowywane, a dane 
na temat wskaźników były podzielone 
według płci w przypadkach wymaganych 
załącznikiem I do rozporządzenia w 
sprawie EFS.

e) dopilnowuje, aby dane, o których mowa 
w lit. d), były gromadzone, wprowadzane 
do systemu i tam przechowywane, a dane 
na temat wskaźników były podzielone 
według płci w przypadkach wymaganych 
załącznikiem I do rozporządzenia w 
sprawie EFS.

Or. en

Poprawka 285

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do wyboru operacji 
instytucja zarządzająca:

3. W odniesieniu do wyboru operacji 
instytucja zarządzająca:

a) sporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje 
odpowiednie procedury wyboru i kryteria, 
które:

a) sporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje 
odpowiednie procedury wyboru kryteria, 
które:

(-i) gwarantują, że operacje przyczynią się 
do osiągnięcia celów szczegółowych 
i wyników odpowiednich osi 
priorytetowych;

(i) są niedyskryminacyjne i przejrzyste; (i) są niedyskryminacyjne i przejrzyste;
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(ii) uwzględniają ogólne zasady 
ustanowione w art. 7 i 8;

(ii) uwzględniają ogólne zasady 
ustanowione w art. 7 i 8;

b) dopilnowuje, by wybrana operacja 
wchodziła w zakres odpowiedniego 
funduszu lub funduszy oraz zaliczała się 
do kategorii interwencji lub – w przypadku 
EFMR – wchodziła w zakres środka
określonego w ramach priorytetu lub
priorytetów programu operacyjnego;

b) dopilnowuje, by wybrana operacja 
wchodziła w zakres odpowiedniego 
funduszu lub funduszy oraz mogła zostać 
przypisana do kategorii interwencji 
określonej w osi lub osiach priorytetowych
programu operacyjnego;

c) przedkłada beneficjentowi dokument 
zawierający warunki wsparcia dla każdego 
działania w tym szczegółowe wymagania 
dotyczące produktów lub usług, które mają 
być dostarczone w ramach operacji, plan 
finansowania oraz termin realizacji;

c) dopilnowuje, by beneficjent otrzymał 
dokument zawierający warunki wsparcia 
dla każdej operacji, w tym szczegółowe 
wymagania dotyczące produktów lub 
usług, które mają być dostarczone 
w ramach operacji, plan finansowania oraz 
termin realizacji;

d) upewnia się przed zatwierdzeniem 
operacji, że beneficjenci dysponują 
administracyjną, finansową i operacyjną 
zdolnością do spełnienia warunków 
określonych w lit. c);

d) upewnia się przed zatwierdzeniem 
operacji, że beneficjenci dysponują 
administracyjną, finansową i operacyjną 
zdolnością do spełnienia warunków 
określonych w lit. c);

e) upewnia się, że, jeżeli operacja 
rozpoczęła się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do instytucji 
zarządzającej, spełnione zostały unijne i 
krajowe zasady dotyczące danej operacji;

e) upewnia się, że, jeżeli operacja 
rozpoczęła się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do instytucji 
zarządzającej, spełnione zostały [mające 
zastosowanie unijne i krajowe zasady]
dotyczące danej operacji;

f) dopilnowuje, aby wnioskodawca nie 
otrzymał wsparcia z funduszy, w 
przypadku gdy zostało ono lub powinno 
było zostać objęte procedurą odzyskiwania 
zgodnie z art. 61 w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej w 
obrębie Unii;

f) dopilnowuje, aby operacje wybrane do 
udzielenia wsparcia z funduszy nie 
obejmowały działań będących częścią 
operacji, które zostały objęte lub powinny 
były zostać objęte procedurą odzyskiwania 
zgodnie z art. 61 w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej 
poza obszar objęty programem;

g) określa kategorię interwencji lub – w 
przypadku EFMR – środka, w odniesieniu 
do których przypisane są wydatki związane 
z operacją.

g) określa kategorię interwencji, 
w odniesieniu do której przypisywane są 
wydatki związane z operacją.

Or. en
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Poprawka 286

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do zarządzania finansami 
i kontroli programu operacyjnego 
instytucja zarządzająca:

4. W odniesieniu do zarządzania finansami 
i kontroli programu operacyjnego 
instytucja zarządzająca:

a) weryfikuje, czy współfinansowane 
produkty i usługi zostały dostarczone, czy 
wydatki deklarowane przez beneficjentów 
zostały przez nich zapłacone oraz, czy 
spełniają one wymagania obowiązującego 
prawa unijnego i krajowego, programu 
operacyjnego oraz warunki wsparcia 
operacji;

a) weryfikuje, czy współfinansowane 
produkty i usługi zostały dostarczone, czy 
wydatki deklarowane przez beneficjentów 
zostały zapłacone oraz, czy spełniają one 
wymagania mającego zastosowanie prawa 
unijnego i krajowego, programu 
operacyjnego oraz warunki wsparcia 
operacji;

b) dopilnowuje, aby beneficjenci 
uczestniczący w realizacji operacji, których 
koszty zwracane są na podstawie 
faktycznie poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych, prowadzili oddzielny 
system księgowości lub korzystali z 
odpowiedniego kodu księgowego dla 
wszystkich transakcji związanych z 
operacją;

b) dopilnowuje, aby beneficjenci 
uczestniczący w realizacji operacji, których 
koszty zwracane są na podstawie 
faktycznie poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych, prowadzili oddzielny 
system księgowości lub korzystali z 
odpowiedniego kodu księgowego dla 
wszystkich transakcji związanych z 
operacją;

c) wprowadza skuteczne i proporcjonalne 
środki zwalczania nadużyć finansowych, 
uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;

c) wprowadza skuteczne i proporcjonalne 
środki zwalczania nadużyć finansowych, 
uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;

d) ustanawia procedury gwarantujące 
przechowywanie zgodnie z wymogami art. 
62 lit. g) wszystkich dokumentów 
dotyczących wydatków i audytów 
wymagane do zapewnienia właściwej 
ścieżki audytu;

d) ustanawia procedury gwarantujące 
przechowywanie zgodnie z wymogami art. 
62 lit. g) wszystkich dokumentów 
dotyczących wydatków i audytów 
wymagane do zapewnienia właściwej 
ścieżki audytu;

e) sporządza poświadczenie wiarygodności 
dotyczące zarządzania w sprawie 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli, legalności i prawidłowości 
operacji leżących u ich podstaw oraz 
przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami, wraz ze 
sprawozdaniem zawierającym wyniki 
przeprowadzonych kontroli zarządzania, 
wszelkie niedociągnięcia stwierdzone w 

e) sporządza deklarację zarządczą i roczne 
podsumowanie, o których mowa w art. 59 
ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia 
finansowego.
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systemach zarządzania i kontroli oraz 
wszelkie podjęte działania naprawcze.

Or. en

Poprawka 287

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Częstość i zakres weryfikacji na miejscu są 
proporcjonalne do kwoty wsparcia 
publicznego na operację oraz poziomu 
ryzyka stwierdzonego w toku tych 
weryfikacji oraz audytów 
przeprowadzanych przez instytucję 
audytową w odniesieniu do systemu 
zarządzania i kontroli jako całości.

Częstość i zakres weryfikacji na miejscu są 
proporcjonalne do kwoty wsparcia 
publicznego na operację oraz do poziomu 
ryzyka stwierdzonego w toku tych 
weryfikacji oraz audytów 
przeprowadzanych przez instytucję 
audytową w odniesieniu do systemu 
zarządzania i kontroli jako całości.

Or. en

Poprawka 288

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 
przyjmowania aktów delegowanych,
zgodnie z art. 142, ustanawiających 
szczegółowe zasady tworzenia systemu 
służącego do zapisywania i 
przechowywania w formie 
skomputeryzowanej danych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d), w tym minimalne 
wymagania dotyczące danych zapisanych 
i przechowywanych w tym systemie.

Or. en
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Poprawka 289

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

Or. en

Poprawka 290

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja certyfikująca programu 
operacyjnego odpowiada w szczególności 
za:

Instytucja certyfikująca programu 
operacyjnego odpowiada w szczególności 
za:

a) sporządzanie i przedstawianie Komisji 
wniosków o płatności i poświadczanie, że 
wynikają one z rzetelnych systemów 
księgowych, są oparte na weryfikowalnych 
dokumentach uzupełniających i były 
przedmiotem weryfikacji 
przeprowadzonych przez instytucję 
zarządzającą;

a) sporządzanie i przedstawianie Komisji 
wniosków o płatności i poświadczanie, że 
wynikają one z rzetelnych systemów 
księgowych, są oparte na weryfikowalnych 
dokumentach uzupełniających i były 
przedmiotem weryfikacji 
przeprowadzonych przez instytucję 
zarządzającą;

b) sporządzanie rocznych sprawozdań 
finansowych;

b) sporządzanie sprawozdań finansowych,
o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia finansowego;

c) poświadczanie kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
rocznych sprawozdań finansowych oraz 

c) poświadczanie kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
sprawozdań finansowych oraz 
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poświadczanie, że wydatki ujęte w 
sprawozdaniach finansowych są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi oraz zostały poniesione w 
związku z operacjami wybranymi do 
finansowania zgodnie z kryteriami 
mającymi zastosowanie do programu 
operacyjnego i zgodnie z przepisami 
unijnymi i krajowymi;

poświadczanie, że wydatki ujęte w 
sprawozdaniach finansowych są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi oraz zostały poniesione w 
związku z operacjami wybranymi do 
finansowania zgodnie z kryteriami 
mającymi zastosowanie do programu 
operacyjnego i zgodnie z przepisami 
unijnymi i krajowymi;

d) dopilnowanie, by istniał system, w 
którym rejestruje się i przechowuje, w 
formie elektronicznej, dokumentację 
księgową w odniesieniu do każdej operacji, 
zdolny do obsługi wszystkich danych 
wymaganych do sporządzenia wniosków o 
płatność i rocznych sprawozdań 
finansowych, w tym rozliczeń kwot 
podlegających odzyskaniu, kwot 
odzyskanych i kwot wycofanych po 
anulowaniu całości lub części wkładu na 
rzecz operacji lub programu operacyjnego;

d) dopilnowanie, by istniał system, w 
którym rejestruje się i przechowuje, w 
formie elektronicznej, dokumentację 
księgową w odniesieniu do każdej operacji, 
zdolny do obsługi wszystkich danych 
wymaganych do sporządzenia wniosków o 
płatność i sprawozdań finansowych, w tym 
rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu, 
kwot odzyskanych i kwot wycofanych po 
anulowaniu całości lub części wkładu na 
rzecz operacji lub programu operacyjnego;

e) dopilnowanie, do celów sporządzania i 
składania wniosków o płatność, aby 
otrzymała od instytucji zarządzającej 
odpowiednie informacje na temat procedur 
i weryfikacji przeprowadzonych w 
odniesieniu do wydatków;

e) dopilnowanie, do celów sporządzania i 
składania wniosków o płatność, aby 
otrzymała od instytucji zarządzającej 
odpowiednie informacje na temat procedur 
i weryfikacji przeprowadzonych w 
odniesieniu do wydatków;

f) uwzględnienie, podczas sporządzania i 
składania wniosków o płatność, wyników 
wszystkich audytów przeprowadzonych 
przez instytucję audytową lub na jej 
odpowiedzialność;

f) uwzględnienie, podczas sporządzania 
i składania wniosków o płatność, wyników 
wszystkich audytów przeprowadzonych 
przez instytucję audytową lub na jej 
odpowiedzialność;

g) utrzymywanie w formie elektronicznej 
zapisów księgowych dotyczących 
wydatków zadeklarowanych Komisji oraz 
odpowiadającego im wkładu publicznego 
wypłaconego na rzecz beneficjentów;

g) utrzymywanie w formie elektronicznej 
zapisów księgowych dotyczących 
wydatków zadeklarowanych Komisji oraz 
odpowiadającego im wkładu publicznego 
wypłaconego na rzecz beneficjentów;

h) prowadzenie rozliczeń kwot 
podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu na rzecz operacji. Kwoty 
odzyskane są zwracane do budżetu 
ogólnego Unii przed zamknięciem 
programu operacyjnego poprzez potrącenie 
ich z następnego zestawienia wydatków.

h) prowadzenie rozliczeń kwot 
podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu na rzecz operacji. Kwoty 
odzyskane są zwracane do budżetu 
ogólnego Unii przed zamknięciem 
programu operacyjnego poprzez potrącenie 
ich z następnego zestawienia wydatków.
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Or. en

Poprawka 291

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 292

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co do zasady próbka operacji 
poddawana audytowi jest dobierana w 
oparciu o statystyczne metody doboru 
próby.
W przypadku gdy liczba operacji na dany 
rok obrotowy jest niewystarczająca do 
tego, aby można było zastosować metodę 
statystyczną, można zastosować metodę 
niestatystyczną gwarantującą losowy 
dobór próby.
W takich przypadkach wielkość próby jest 
wystarczająca do tego, aby instytucja 
audytowa sporządziła ważną opinię z 
audytu zgodnie z art. 59 ust. 5 lit. b) 
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rozporządzenia finansowego. 
Niestatystyczna próba powinna 
obejmować minimum 10% operacji, na 
które wydatki zostały zadeklarowane 
Komisji w ciągu roku obrotowego.

Or. en

Poprawka 293

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 294

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja audytowa sporządza: 5. Instytucja audytowa sporządza:
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(i) opinię z audytu na temat rocznego 
sprawozdania finansowego z 
poprzedniego roku obrotowego, której 
zakres obejmuje kompletność, dokładność 
i prawdziwość rocznego sprawozdania 
finansowego, funkcjonowanie systemu 
zarządzania i kontroli oraz legalność i 
prawidłowość operacji leżących u ich 
podstaw;

(i) opinię z audytu zgodnie z art. 59 art. 5 
lit. b) rozporządzenia finansowego;

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

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

Sprawozdanie przewidziane w ppkt (ii) 
określa wszelkie niedociągnięcia 
stwierdzone w systemie zarządzania i 
kontroli oraz podjęte lub proponowane 
działania naprawcze.
W przypadku gdy wspólny system 
zarządzania i kontroli stosuje się do więcej 
niż jednego programu operacyjnego, 
informacje wymagane zgodnie z ppkt (ii) 
można zebrać w jednym sprawozdaniu.

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

Or. en

Poprawka 295

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 296

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 
przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 142, ustanawiających 
szczegółowe zasady wykorzystania danych 
zgromadzonych podczas audytów 
przeprowadzonych przez urzędników 
Komisji lub upoważnionych 
przedstawicieli Komisji.

Or. en

Poprawka 297

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 117 skreślony
Akredytacja i cofnięcie akredytacji 
instytucji zarządzającej i instytucji 
certyfikującej
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.
2. Formalna decyzja, o której mowa w ust. 
1, jest oparta na sprawozdaniu i opinii 
niezależnej instytucji audytowej, która 
ocenia system zarządzania i kontroli, w tym 
rolę instytucji pośredniczących, a także jego 
zgodność z art. 62, 63, 114 i 115. Organ 
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akredytujący bierze pod uwagę, czy systemy 
zarządzania i kontroli dla programu 
operacyjnego są podobne do systemów 
obowiązujących w poprzednim okresie 
programowania, jak również wszelkie 
dowody skuteczności ich funkcjonowania.
3. Państwo członkowskie przedkłada 
Komisji formalną decyzję, o której mowa w 
ust. 1, w ciągu sześciu miesięcy od daty 
przyjęcia decyzji w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego.
4. W przypadku gdy łączna kwota pomocy z 
funduszy dla programu operacyjnego 
przekracza 250 000 000 EUR Komisja 
może zażądać, w terminie dwóch miesięcy 
od otrzymania formalnej decyzji, o której 
mowa w ust. 1, sprawozdania i opinii 
niezależnego organu audytowego, oraz 
opisu systemu zarządzania i kontroli.
Komisja może przedstawić swoje uwagi w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
tych dokumentów.
Podejmując decyzję o wystąpieniu o te 
dokumenty, Komisja bierze pod uwagę, czy 
systemy zarządzania i kontroli dla danego 
programu operacyjnego są podobne do 
systemów obowiązujących w poprzednim 
okresie programowania, czy instytucja 
zarządzająca pełni również funkcje 
instytucji certyfikującej, oraz uwzględnia 
wszelkie dowody sprawności ich 
funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 298

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja współpracuje z instytucjami 
audytowymi w celu koordynowania ich 

1. Komisja współpracuje z instytucjami 
audytowymi w celu koordynowania ich 
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planów i metod audytów oraz dokonuje 
niezwłocznej wymiany wyników 
przeprowadzonych audytów systemów 
zarządzania i kontroli.

planów i metod audytów oraz dokonuje z 
tymi instytucjami niezwłocznej wymiany 
wyników przeprowadzonych audytów 
systemów zarządzania i kontroli.

Or. en

Poprawka 299

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, instytucje audytowe oraz 
ewentualny podmiot koordynujący zbierają 
się w regularnych odstępach czasu, a co 
najmniej raz w roku, o ile nie uzgodniono 
inaczej, w celu zbadania rocznego 
sprawozdania z kontroli, opinii z audytu i 
strategii audytu oraz wymiany poglądów 
na temat kwestii związanych z poprawą 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli.

3. Komisja, instytucje audytowe oraz 
ewentualny podmiot koordynujący zbierają 
się w regularnych odstępach czasu, a co do 
zasady przynajmniej raz w roku, o ile nie 
uzgodniono inaczej, w celu zbadania 
rocznego sprawozdania z kontroli, opinii z 
audytu i strategii audytu oraz wymiany 
poglądów na temat kwestii związanych z 
poprawą funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli.

Or. en

Poprawka 300

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł VII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 
ROZLICZENIE RACHUNKÓW I 
KOREKTY FINANSOWE

ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 
ANALIZA I ZATWIERDZANIE
RACHUNKÓW I KOREKTY 
FINANSOWE

Or. en
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Poprawka 301

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej do zamknięcia programu 
operacyjnego kwota wsparcia publicznego
wypłacona na rzecz beneficjentów była co 
najmniej równa wkładowi z funduszy 
wypłaconemu państwu członkowskiemu 
przez Komisję.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej do zamknięcia programu 
operacyjnego kwota wydatków
publicznych wypłacona na rzecz 
beneficjentów była co najmniej równa 
wkładowi z funduszy wypłaconemu 
państwu członkowskiemu przez Komisję.

Or. en

Poprawka 302

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne zasady obliczania płatności 
okresowych oraz płatności salda rocznego i
końcowego

Wspólne zasady obliczania płatności 
okresowych oraz wypłaty salda końcowego

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe 
90% kwoty wynikającej z zastosowania 
stopy współfinansowania dla każdego 
priorytetu ustanowionego w decyzji o 
przyjęciu programu operacyjnego do 
wydatków kwalifikowalnych dla priorytetu
uwzględnionego we wniosku o płatność. 
Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 
130 ust. 1.

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe 
90% kwoty wynikającej z zastosowania 
stopy współfinansowania dla każdej osi 
priorytetowej ustanowionej w decyzji o 
przyjęciu programu operacyjnego do
wydatków kwalifikowalnych dla osi 
priorytetowej uwzględnionej we wniosku o 
płatność. Komisja określa kwoty 
pozostające do zwrotu jako płatności 
okresowe lub do odzyskania zgodnie 
z art. 130.

Or. en
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Poprawka 303

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład z funduszy lub z EFMR dla 
priorytetu realizowany poprzez płatności 
okresowe oraz płatności salda rocznego i
końcowego nie może być wyższy niż:

2. Wkład z funduszy dla osi priorytetowej
realizowany poprzez płatności okresowe 
oraz płatności salda końcowego nie może 
być wyższy niż:

a) wsparcie publiczne wskazane we 
wniosku o płatność dla priorytetu; oraz

a) kwalifikowalne wydatki publiczne 
wskazane we wniosku o płatność dla osi 
priorytetowej; oraz

b) wkład z funduszy lub z EFMR dla
priorytetu ustanowiony w decyzji Komisji 
o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

b) wkład z funduszy dla osi priorytetowej
ustanowiony w decyzji Komisji 
o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 304

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) łączną kwotę kwalifikowalnych 
wydatków poniesionych przez 
beneficjentów w okresie realizacji operacji, 
ujętą w sprawozdaniu finansowym
instytucji certyfikującej;

a) łączną kwotę kwalifikowalnych 
wydatków poniesionych przez 
beneficjentów i opłaconych w okresie 
realizacji operacji, ujętą w systemie 
księgowym instytucji certyfikującej;

Or. en
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Poprawka 305

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączną kwotę wsparcia publicznego
wypłaconą w okresie realizacji operacji 
ujętą w sprawozdaniu finansowym 
instytucji certyfikującej;

b) łączną kwotę wydatków publicznych
poniesionych w okresie realizacji operacji 
ujętą w systemie księgowym instytucji 
certyfikującej;

Or. en

Poprawka 306

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki ujęte we wniosku o płatność są 
uzasadniane na podstawie opłaconych 
faktur lub dokumentów księgowych o 
równorzędnej wartości dowodowej, z 
wyjątkiem form wsparcia, o których mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 58, art. 59 
ust. 1 i art. 93 oraz na podstawie art. 14 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 [EFS]. 
Dla takich form wsparcia kwoty ujęte we 
wniosku o płatność stanowią koszty 
zwrócone beneficjentowi przez instytucję 
zarządzającą.

2. Kwalifikowalne wydatki ujęte we 
wniosku o płatność są uzasadniane na 
podstawie opłaconych faktur lub 
dokumentów księgowych o równorzędnej 
wartości dowodowej, z wyjątkiem form 
wsparcia, o których mowa w art. 57 ust. 1 
lit. b), c) i d), art. 58, art. 59 ust. 1 i art. 93 
niniejszego rozporządzenia oraz na 
podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
[...]/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 [EFS]. 
Dla takich form wsparcia kwoty ujęte we 
wniosku o płatność stanowią koszty 
obliczone na mającej zastosowanie 
podstawie.

Or. en
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Poprawka 307

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które nie 
przyjęły euro jako swojego środka 
płatniczego w chwili składania wniosku o 
płatność, przeliczają na euro kwoty 
wydatków poniesionych w walucie 
krajowej. Kwoty te są przeliczane na euro 
z wykorzystaniem miesięcznego 
obrachunkowego kursu wymiany 
stosowanego przez Komisję w miesiącu, w 
którym wydatki zostały zaksięgowane 
przez instytucję zarządzającą danego 
programu operacyjnego. Kurs ten jest 
publikowany co miesiąc przez Komisję w 
mediach elektronicznych.

1. Państwa członkowskie, które nie 
przyjęły euro jako swojego środka 
płatniczego w chwili składania wniosku o 
płatność, przeliczają na euro kwoty 
wydatków poniesionych w walucie 
krajowej. Kwoty te są przeliczane na euro 
z wykorzystaniem miesięcznego 
obrachunkowego kursu wymiany 
stosowanego przez Komisję w miesiącu, w 
którym wydatki zostały zaksięgowane 
przez instytucję certyfikującą danego 
programu operacyjnego. Kurs ten jest 
publikowany co miesiąc przez Komisję w 
mediach elektronicznych.

2. Kiedy dane państwo członkowskie 
przyjmuje euro jako swój środek płatniczy, 
procedurę przeliczania określoną w ust. 1 
stosuje się nadal do wszystkich wydatków 
zaksięgowanych przez instytucję 
zarządzającą przed datą wejścia w życie 
stałego kursu wymiany waluty krajowej na 
euro.

2. Kiedy dane państwo członkowskie 
przyjmuje euro jako swój środek płatniczy, 
procedurę przeliczania określoną w ust. 1 
stosuje się nadal do wszystkich wydatków 
zaksięgowanych przez instytucję 
certyfikującą przed datą wejścia w życie 
stałego kursu wymiany waluty krajowej na 
euro.

Or. en

Poprawka 308

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota wstępnych płatności 
zaliczkowych jest wypłacana w ratach 
w następujący sposób:

1. Kwota wstępnych płatności 
zaliczkowych jest wypłacana w ratach 
w następujący sposób:

a) w 2014 r.: 2% kwoty wsparcia z 
funduszy oraz z EFMR na cały okres 
programowania dla programu 

a) w 2014 r.: 2,5% kwoty wsparcia 
z funduszy na cały okres programowania 
dla programu operacyjnego;
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operacyjnego;
b) w 2015 r.: 1% kwoty wsparcia z 
funduszy oraz z EFMR na cały okres 
programowania dla programu 
operacyjnego;

b) w 2015 r.: 2% kwoty wsparcia 
z funduszy na cały okres programowania 
dla programu operacyjnego;

c) w 2016 r.: 1% kwoty wsparcia z 
funduszy oraz z EFMR na cały okres 
programowania dla programu 
operacyjnego.

c) w 2016 r.: 2% kwoty wsparcia 
z funduszy na cały okres programowania 
dla programu operacyjnego.

Jeżeli program operacyjny jest 
przyjmowany w 2015 r. lub później, 
wcześniejsze raty są wypłacane w roku, w 
którym przyjęto program.

Jeżeli program operacyjny jest 
przyjmowany w 2015 r. lub później, 
wcześniejsze raty są wypłacane w roku, w 
którym przyjęto program.

2. Kwota rocznych płatności zaliczkowych 
jest wypłacana przed dniem 1 lipca 
w latach 2016–2022. W 2016 r. kwota ta 
wynosi 2% kwoty wsparcia z funduszy 
oraz z EFMR na cały okres 
programowania dla programu 
operacyjnego. W okresie 2017–2022 kwota 
ta wynosi 2,5% kwoty wsparcia z funduszy 
oraz z EFMR na cały okres 
programowania dla programu 
operacyjnego.

2. Kwota rocznych płatności zaliczkowych 
jest wypłacana przed dniem 1 lipca 
w latach 2016–2023. W 2016 r. kwota ta 
wynosi 2% kwoty wsparcia z funduszy na 
cały okres programowania dla danego 
programu operacyjnego. W okresie 2017–
2023 kwota ta wynosi 2,5% kwoty 
wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania dla programu 
operacyjnego.

Or. en

Poprawka 309

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 125 skreślony
Rozliczenie płatności zaliczkowych
Kwoty wypłacone w ramach rocznych 
płatności zaliczkowych są rozliczane z 
rachunków Komisji zgodnie z art. 130.

Or. en
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Poprawka 310

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja certyfikująca regularnie 
składa wnioski o płatność okresową 
obejmujące kwoty ujęte w jej 
sprawozdaniu finansowym jako wsparcie 
publiczne wypłacone na rzecz 
beneficjentów w roku obrotowym 
kończącym się 30 czerwca.

1. Instytucja certyfikująca regularnie 
składa wnioski o płatność okresową 
zgodnie z art. 121 ust. 1 obejmujące kwoty 
ujęte w jej systemie księgowym w roku 
obrotowym, przy czym instytucja 
certyfikująca, jeśli uzna to za konieczne, 
może uwzględnić takie kwoty we wniosku 
o płatność składanym w kolejnych latach 
obrotowych.

Uwaga: Definicja roku obrotowego w art. 2 pkt 23) ma zostać poddana przeglądowi.

Or. en

Poprawka 311

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pierwszego wniosku o płatność 
okresową nie składa się przed 
otrzymaniem przez Komisję formalnego 
aktu akredytacji instytucji zarządzającej.

3. Pierwszego wniosku o płatność 
okresową nie składa się przed 
powiadomieniem Komisji o wyznaczeniu
instytucji zarządzającej i certyfikującej 
zgodnie z art. 113a.

Or. en
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Poprawka 312

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie można dokonywać płatności 
okresowych dla danego programu 
operacyjnego jeżeli roczne sprawozdanie z 
realizacji nie zostało przesłane Komisji 
zgodnie z zasadami szczegółowymi 
dotyczącymi funduszy.

4. Nie można dokonywać płatności 
okresowych dla danego programu 
operacyjnego jeżeli roczne sprawozdanie 
z realizacji nie zostało przesłane Komisji 
zgodnie z art. 101.

Or. en

Poprawka 313

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim w 
ramach programu operacyjnego, która nie 
została wykorzystana na wstępną i roczną 
płatność zaliczkową, płatności okresowe 
lub płatność salda rocznego do dnia 31 
grudnia drugiego roku budżetowego 
następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie budżetowe w ramach 
programu operacyjnego lub w odniesieniu 
do której wniosek o płatność sporządzony 
zgodnie z art. 121 nie został przesłany 
zgodnie z art. 126.

1. Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim 
w ramach programu operacyjnego, która 
nie została wykorzystana na wstępną 
i roczną płatność zaliczkową oraz płatności 
okresowe do dnia 31 grudnia trzeciego 
roku budżetowego następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązanie budżetowe 
w ramach programu operacyjnego, lub 
w odniesieniu do której wniosek o płatność 
sporządzony zgodnie z art. 121 nie został 
przesłany zgodnie z art. 126.

W celu umorzenia Komisja oblicza kwotę, 
dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań 
budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na rok 2014 r. do 
każdego zobowiązania budżetowego na 
lata 2015–2020.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy terminy umorzenia nie mają 
zastosowania do rocznych zobowiązań 
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budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na 2014 r.
3. Jeśli pierwsze roczne zobowiązanie 
budżetowe jest związane z łącznym 
rocznym wkładem na 2015 r., w drodze 
odstępstwa od ust. 1 terminy umorzenia 
nie mają zastosowania do rocznych 
zobowiązań budżetowych związanych z 
łącznym rocznym wkładem na 2015 r. W 
takich przypadkach Komisja oblicza kwotę 
na podstawie ust. 1 akapit pierwszy, 
dodając jedną piątą rocznych zobowiązań 
budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na rok 2015 do każdego 
zobowiązania budżetowego na lata 2016–
2020.
4. Ta część zobowiązań, która pozostaje 
otwarta na dzień 31 grudnia 2022 r., 
zostaje umorzona, jeżeli któryś z 
dokumentów wymaganych na mocy art. 
130 ust. 1 nie został przekazany Komisji 
do dnia 30 września 2023 r.

4. Ta część zobowiązań, która pozostaje 
otwarta na dzień 31 grudnia 2023 r., 
zostaje umorzona, jeżeli któryś 
z dokumentów wymaganych na mocy 
art. 133 ust. 1 nie został przekazany 
Komisji w terminie określonym w art. 133 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 314

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy Komisja podejmuje 
decyzję o zatwierdzeniu dużego projektu, 
wszelkie kwoty potencjalnie objęte 
automatycznym umorzeniem zmniejsza się 
o roczne kwoty przydzielone na takie duże 
projekty. Dla tych rocznych kwot datę 
początkową obliczania terminów 
automatycznego umorzenia, o których 
mowa w ust. 1 akapit pierwszy, stanowi 
data kolejnej decyzji koniecznej do 
zatwierdzenia takich dużych projektów.
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Or. en

Poprawka 315

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozliczenie rachunków i zamknięcie Sporządzanie, analizowanie 
oraz zatwierdzanie rachunków 
i zamknięcie

Or. en

Poprawka 316

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZLICZENIE RACHUNKÓW SPORZĄDZANIE RACHUNKÓW

Or. en

Poprawka 317

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść rocznych sprawozdań finansowych Sporządzanie sprawozdań finansowych

1. Poświadczone roczne sprawozdanie 
finansowe dla każdego programu 
operacyjnego obejmuje rok obrotowy i 
zawiera na poziomie każdego priorytetu:

1. Poświadczone sprawozdanie finansowe, 
o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia finansowego, przedkłada 
się Komisji dla każdego programu 
operacyjnego. Sprawozdania finansowe 
obejmują rok obrotowy i zawierają na 
poziomie każdej osi priorytetowej, w 
stosownych przypadkach, fundusze i 
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kategorię regionów: 

Or. en

Poprawka 318

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kwoty płatności zaliczkowych 
wypłaconych instrumentom finansowym 
na mocy art. 35;

Or. en

Poprawka 319

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dla każdego priorytetu – wykaz operacji 
zakończonych w danym roku obrotowym, 
które były wspierane z EFRR i Funduszu 
Spójności oraz EFMR;

skreślona

Or. en

Poprawka 320

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja certyfikująca może na 
podstawie priorytetu w sprawozdaniu 
finansowym określić rezerwę, która nie 
przekracza 5% łącznych wydatków we 

2. Jeżeli państwo członkowskie wyklucza 
ze sprawozdania finansowego wydatki 
wcześniej ujęte we wniosku o płatność 
okresową za dany rok obrotowy, ponieważ 
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wnioskach o płatność dla danego roku 
obrotowego, o ile ocena legalności i 
prawidłowości wydatków podlega 
procedurze z udziałem instytucji 
audytowej. Objęta kwota jest wyłączona z 
łącznej kwoty wydatków 
kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 1 
lit. a). Kwoty te zostają ostatecznie
włączone do rocznego sprawozdania 
finansowego roku następnego lub z niego 
wyłączone.

trwa ocena ich legalności i prawidłowości, 
całość lub część takich wydatków 
uznanych za legalne i prawidłowe może 
zostać ujęta we wniosku o płatność 
okresową dotyczącym kolejnych lat 
obrotowych.

Or. en

Poprawka 321

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, wzór sprawozdań 
finansowych. Akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 143 ust. 2.

Or. en

Poprawka 322

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za każdy rok od 2016 r. do 2022 r. 
włącznie państwo członkowskie 
przedstawia dokumenty, o których mowa 
w art. 75 ust. 1.

W terminie określonym w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego za każdy rok 
od 2016 r. do 2024 r. włącznie instytucja 
certyfikująca przedstawia:

a) sprawozdanie finansowe, o którym 
mowa w art. 128 ust. 1, za poprzedni rok 
obrotowy;
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b) deklarację zarządczą i sprawozdanie 
podsumowujące, o których mowa w art. 
114 ust. 4 lit. e);
c) opinię z audytu i sprawozdanie 
z kontroli, o których mowa w art. 116 ust. 
5 ppkt (i) oraz (ii).

Or. en

Poprawka 323

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne rozliczanie rachunków Badanie i zatwierdzanie rachunków

-1. Komisja przeprowadza badanie 
dokumentów złożonych przez państwo 
członkowskie na mocy art. 129. Na 
wniosek Komisji państwo członkowskie 
przedstawia wszelkie niezbędne 
informacje dodatkowe, aby umożliwić 
Komisji stwierdzenie, czy sprawozdania 
finansowe są kompletne, rzetelne 
i prawidłowe w terminie określonym w art. 
76 ust. 1.
-1a. Komisja zatwierdza sprawozdania 
finansowe, jeżeli jest w stanie stwierdzić, 
że są one kompletne, rzetelne 
i prawidłowe. Komisja dokonuje takiego 
stwierdzenia, jeżeli instytucja audytowa 
wydała opinię z audytu bez zastrzeżeń co 
do kompletności, rzetelności 
i prawidłowości sprawozdania 
finansowego, chyba że Komisja posiada 
konkretne dowody na to, że opinia 
z audytu sprawozdania finansowego jest 
niewiarygodna.
-1b. Komisja informuje państwo 
członkowskie w terminie określonym 
w art. 76 ust. 1, czy jest w stanie 
zatwierdzić sprawozdanie finansowe.
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-1c. Komisja, w przypadku gdy nie jest w 
stanie zatwierdzić sprawozdania 
finansowego w terminie, powiadamia 
państwo członkowskie o działaniach, jakie 
muszą zostać podjęte oraz o terminach na 
ich wykonanie lub o dodatkowych 
badaniach, które Komisja proponuje 
przeprowadzić na mocy art. 65 ust. 2. Na 
koniec terminu wyznaczonego na 
zrealizowanie działań przez państwo 
członkowskie lub po dodatkowych 
badaniach przeprowadzonych przez 
Komisję, Komisja zawiadamia państwo 
członkowskie, czy jest w stanie zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe.
-1d. Kwestii związanych z legalnością 
i prawidłowością transakcji leżących 
u podstaw wydatków ujętych 
w sprawozdaniu finansowym nie 
uwzględnia się do celów zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego przez Komisję. 
Procedura badania i zatwierdzania 
sprawozdań finansowych nie zakłóca 
rozpatrywania wniosków o płatności 
okresowe i nie prowadzi do zawieszenia 
płatności, bez uszczerbku dla stosowania 
art. 74 i 134.

1. Do celów obliczenia kwoty obciążającej 
fundusze oraz EFMR w danym roku 
obrotowym Komisja bierze pod uwagę:

1. Na podstawie zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego Komisja 
oblicza kwotę obciążającą fundusze 
w danym roku obrotowym oraz 
wynikające z tego dostosowania związane 
z płatnościami dla państw członkowskich.
Komisja bierze pod uwagę:

a) łączną kwotę wydatków ujętych w
sprawozdaniu finansowym, o której mowa 
w art. 128 ust. 1 lit. a) i do której stosuje 
się stopę współfinansowania dla każdego 
priorytetu;

a) kwoty ujęte w sprawozdaniu 
finansowym, o których mowa w art. 128 
ust. 1 lit. a) i do których stosuje się stopę 
współfinansowania dla każdej osi 
priorytetowej;

b) łączną kwotę płatności dokonanych 
przez Komisję w tym roku obrotowym 
składającą się z:

b) łączną kwotę płatności dokonanych 
przez Komisję w tym roku obrotowym 
składającą się z:

(i) kwoty płatności okresowych 
wypłaconych przez Komisję zgodnie z art. 
120 ust. 1 i art. 22; oraz

(i) kwoty płatności okresowych 
wypłaconych przez Komisję zgodnie z art. 
120 ust. 1 i art. 22; oraz
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(ii) kwoty rocznych płatności 
zaliczkowych wypłaconych na podstawie 
art. 124 ust. 2.

(ii) kwoty rocznych płatności 
zaliczkowych wypłaconych na podstawie 
art. 124 ust. 2.

1a. Zgodnie z procedurą na mocy ust. 6 
Komisja rozlicza odpowiednie roczne 
płatności zaliczkowe i wypłaca wszelkie 
dodatkowe kwoty należne w ciągu 30 dni 
od zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego. Jeżeli istnieje kwota 
podlegająca odzyskaniu od państwa 
członkowskiego, Komisja wydaje 
w związku z nią nakaz odzyskania, który 
zostaje wykonany, w miarę możliwości, 
przez potrącenie jej od kwot należnych 
państwu członkowskiemu w ramach 
kolejnych płatności na rzecz tego samego 
programu operacyjnego. Odzyskanie takie 
nie stanowi korekty finansowej i nie 
zmniejsza wsparcia z funduszy na rzecz 
programu operacyjnego. Odzyskana 
kwota stanowi dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 177 ust. 3 
rozporządzenia finansowego.
1b. Jeżeli po zakończeniu procedury 
określonej w ust. 4 Komisja nie jest 
w stanie zatwierdzić sprawozdania 
finansowego, ustala – na podstawie 
dostępnych informacji i zgodnie z ust. 6 –
kwotę obciążającą fundusze w danym 
roku obrotowym i informuje o niej 
państwo członkowskie. Jeżeli państwo 
członkowskie powiadomi Komisję o swojej 
zgodzie w ciągu dwóch miesięcy od 
przekazania przez Komisję odnośnych 
informacji, zastosowanie ma ust. 7. W
przypadku braku takiej zgody Komisja 
przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, 
decyzję określającą kwotę obciążającą 
fundusze w danym roku obrotowym. 
Decyzja taka nie stanowi korekty 
finansowej i nie zmniejsza wsparcia 
z funduszy na rzecz programu 
operacyjnego. Na podstawie tej decyzji 
Komisja dokonuje dostosowań płatności 
na rzecz państw członkowskich zgodnie 
z ust. 7.
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1c. Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego przez Komisję lub przyjęcie 
przez Komisję decyzji na mocy ust. 8 
pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
korekt na mocy art. 136 i 137.

1d. Państwa członkowskie mogą zastąpić 
nieprawidłowe kwoty wykryte po złożeniu 
sprawozdania finansowego przez 
dokonanie odpowiednich dostosowań 
w sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy, w którym wykryto 
nieprawidłowość, bez uszczerbku dla art. 
136 i 137.

2. Saldo roczne, które w wyniku 
rozliczenia rachunków jest możliwe do 
odzyskania od państwa członkowskiego, 
jest przedmiotem nakazu odzyskania 
środków wydawanego przez Komisję. 
Saldo roczne należne państwu 
członkowskiemu jest dodawane do 
kolejnej płatności okresowej dokonywanej 
przez Komisję po rozliczeniu rachunków.

3. Jeżeli z powodów zależnych od państwa 
członkowskiego Komisja nie jest w stanie 
rozliczyć rachunków do dnia 30 kwietnia 
roku następującego po zakończeniu roku 
obrotowego, Komisja powiadamia to 
państwo członkowskie o działaniach, które 
muszą zostać podjęte przez instytucję 
zarządzającą lub instytucję audytową lub 
o dodatkowych badaniach, jakie Komisja 
proponuje przeprowadzić na podstawie 
art. 65 ust. 2 i 3.
4. Płatność salda rocznego przez Komisję 
opiera się na wydatkach zadeklarowanych 
w sprawozdaniu finansowym, po 
odliczeniu wszelkich rezerw 
przewidzianych w odniesieniu do 
wydatków zadeklarowanych Komisji, 
które są przedmiotem postępowania 
kontradyktoryjnego z udziałem instytucji 
audytowej.

Or. en
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Poprawka 324

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 131 skreślony
Stopniowe zamykanie
1. W przypadku EFRR, Funduszu 
Spójności i EFMR roczne sprawozdanie 
finansowe dla każdego programu 
operacyjnego obejmuje na poziomie 
każdego priorytetu wykaz operacji 
zakończonych w danym roku obrotowym. 
Wydatki odnoszące się do tych operacji 
ujęte w sprawozdaniu finansowym 
podlegające decyzji w sprawie rozliczenia 
uznaje się za zamknięte.
2. W przypadku EFS wydatki ujęte w 
sprawozdaniu finansowym podlegające 
decyzji w sprawie rozliczenia uznaje się za 
zamknięte.

Or. en

Poprawka 325

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących 
pomocy państwa, na żądanie instytucja 
zarządzająca zapewnia udostępnienie przez 
okres trzech lat Komisji i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
wszystkich dokumentów pomocniczych 
dotyczących operacji. Ten trzyletni okres 
rozpoczyna się 31 grudnia roku przyjęcia 
decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, 
na podstawie art. 130, lub najpóźniej od 

1. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących 
pomocy państwa, na żądanie instytucja 
zarządzająca zapewnia udostępnienie
Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu wszystkich 
dokumentów pomocniczych dotyczących 
wydatków wspieranych z funduszy na 
rzecz operacji, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne wynoszą mniej niż 
1 000 000 EUR; udostępnia je przez okres 



PR\937861PL.doc 245/310 PE487.740v04-00

PL

daty płatności salda końcowego. trzech lat od dnia 31 grudnia 
następującego po złożeniu sprawozdania 
finansowego, w którym ujęto wydatki 
dotyczące danej operacji. W przypadku 
wszystkich innych operacji wszystkie 
dokumenty pomocnicze udostępnia się 
przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia 
następującego po złożeniu sprawozdania 
finansowego, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonej operacji.

Or. en

Poprawka 326

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucja zarządzająca informuje 
beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, 
o którym mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 327

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
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Poprawka 328

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przedkładają 
następujące dokumenty do dnia 30 
września 2023 r.:

1. Państwa członkowskie przedkładają 
następujące dokumenty w terminie, 
o którym mowa w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego, w 2024 r.:

a) wniosek o płatność salda końcowego;
b) końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu operacyjnego wspieranego z 
funduszy lub ostatnie roczne 
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego wspieranego z EFMR; oraz

b) końcowe sprawozdanie z realizacji 
programu operacyjnego; oraz

c) dokumenty, o których mowa w art. 75 
ust. 1, dla ostatniego roku obrotowego, od 
dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 
2023 r.

c) dokumenty, o których mowa w art. 129, 
dla ostatniego roku obrotowego, od dnia 1 
lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

(Uwaga: Usunięcie części litery b) do skorygowania zgodnie z porozumieniem w sprawie 
zmienionego wniosku dotyczącego RWP ze zmianami w zakresie EFMR).

Or. en

Poprawka 329

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Saldo końcowe jest wypłacane nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od 
dnia rozliczenia rachunków ostatniego 
roku obrotowego lub w terminie jednego 
miesiąca od daty przyjęcia końcowego 
sprawozdania z realizacji, zależnie od tego, 
która data jest późniejsza.

2. Saldo końcowe jest wypłacane nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od 
dnia zatwierdzenia rachunków z ostatniego 
roku obrotowego lub w terminie jednego 
miesiąca od daty przyjęcia końcowego 
sprawozdania z realizacji, zależnie od tego, 
która data jest późniejsza.

Beneficjent otrzymuje całą płatność salda 
w terminie i na warunkach określonych w 
europejskiej dyrektywie w sprawie 
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opóźnień w płatnościach;

Or. en

Poprawka 330

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności pośrednie na poziomie 
priorytetów lub programów operacyjnych,
jeśli:

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności okresowe na poziomie osi 
priorytetowych lub programów 
operacyjnych, jeżeli spełniony został co 
najmniej jeden z poniższych warunków:

a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego istnieje poważna 
wada, w odniesieniu do której nie podjęto 
środków naprawczych;

a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego istnieje poważna 
wada stanowiąca zagrożenie dla wkładu 
Unii na rzecz programu operacyjnego,
w odniesieniu do której nie podjęto 
środków naprawczych;

b) wydatek ujęty w zestawieniu wydatków 
związany jest z nieprawidłowością o 
poważnych skutkach finansowych, która 
nie została skorygowana;

b) wydatek ujęty w zestawieniu wydatków 
związany jest z nieprawidłowością o 
poważnych skutkach finansowych, która 
nie została skorygowana;

c) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań w celu naprawy 
sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania 
płatności na podstawie art. 74;

c) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań w celu naprawy 
sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania 
płatności na podstawie art. 74;

d) występują poważne niedociągnięcia w 
jakości i wiarygodności systemu 
monitorowania lub danych dotyczących 
wspólnych i specyficznych wskaźników;

d) występują poważne niedociągnięcia w 
jakości i wiarygodności systemu 
monitorowania lub danych dotyczących 
wspólnych i specyficznych wskaźników;

e) państwo członkowskie nie podjęło
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

e) nie zakończono działań podjętych 
w celu spełnienia uwarunkowań ex ante 
z zastrzeżeniem warunków określonych 
w art. 17;

f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach priorytetu nie 
osiągnięto celów pośrednich określonych 

f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej
w znaczącym stopniu nie osiągnięto celów 
pośrednich związanych z wskaźnikami 
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w podstawie oceny wykonania; finansowymi i wskaźnikami produktu oraz 
z kluczowymi etapami realizacji 
określonymi w podstawie oceny 
wykonania, z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 20;

g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.
W zasadach szczegółowych dotyczących 
EFMR można określić dodatkową 
podstawę dla wstrzymania płatności, w 
przypadku gdy państwo członkowskie nie 
spełnia swoich zobowiązań w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa.
(Uwaga: Usunięcie ostatniego akapitu proponowanego przez Komisję do skorygowania 
zgodnie z porozumieniem w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego RWP ze zmianami w 
zakresie EFMR).

Or. en

Poprawka 331

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w związku z 
pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
operacjach lub programach operacyjnych.
Korekty finansowe polegają na anulowaniu 
całości lub części wkładu publicznego w 
ramach operacji lub programu 
operacyjnego. Państwo członkowskie 
bierze pod uwagę charakter i wagę 
nieprawidłowości oraz straty finansowe 
poniesione przez fundusze lub EFMR i 
stosuje proporcjonalną korektę. Instytucja 
zarządzająca odnotowuje w rocznym
sprawozdaniu finansowym korekty 
finansowe dla roku obrotowego, w którym 
podjęto decyzję o anulowaniu.

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w związku z 
pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
operacjach lub programach operacyjnych.
Korekty finansowe polegają na anulowaniu 
całości lub części wkładu publicznego w 
ramach operacji lub programu 
operacyjnego. Państwo członkowskie 
bierze pod uwagę charakter i wagę 
nieprawidłowości oraz straty finansowe 
poniesione przez fundusze i stosuje 
proporcjonalną korektę. Instytucja 
zarządzająca odnotowuje w sprawozdaniu 
finansowym korekty finansowe dla roku 
obrotowego, w którym podjęto decyzję o 
anulowaniu.
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Or. en

Poprawka 332

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających
kryteria stosowane do ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana.

6. Komisja jest uprawniona do określania, 
w drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 142, szczegółowych zasad dotyczących 
kryteriów służących do określania 
przypadków, które mają być uznawane za 
poważne niedociągnięcia w rozumieniu 
niniejszego artykułu, a także kryteriów 
stosowanych do ustalenia poziomu korekty 
finansowej, która ma być zastosowana.

Or. en

Poprawka 333

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego.

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
sprawozdań finansowych przesłanych 
Komisji przez państwa członkowskie
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
wynikające z tego korekty finansowe 
zmniejszają wsparcie z funduszy do 
programu operacyjnego.

Or. en
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Poprawka 334

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 
EUR w przypadku funduszy lub 50 000 
EUR w przypadku EFMR, nie podlegają 
więcej niż jednemu audytowi 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 
200 000 EUR w przypadku EFRR i FS 
oraz 150 000 EUR w przypadku EFS, nie 
podlegają więcej niż jednemu audytowi 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową lub Komisję przed
przedłożeniem sprawozdania finansowego
za rok obrotowy, w którym operacja 
została zakończona. Inne operacje nie 
podlegają więcej niż jednemu audytowi na 
rok obrotowy przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową lub Komisję przed 
przedłożeniem sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy, w którym operacja 
została zakończona. Jeśli w danym roku 
audyt przeprowadzał Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, operacje nie podlegają w 
tym roku audytowi przeprowadzanemu 
przez Komisję lub instytucję audytową, 
pod warunkiem że wyniki audytu 
przeprowadzonego przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy dla tych 
operacji mogą być wykorzystane przez 
instytucję audytową lub Komisję na 
potrzeby realizacji właściwych im zadań.
Przepisy określone powyżej stosuje się z 
wyjątkami określonymi w ust. 4.

2. Dla programów operacyjnych, w 
przypadku których najnowsza opinia z 
audytu nie wykazuje istotnych 
niedociągnięć, Komisja może uzgodnić z 
instytucją audytową na kolejnym 
posiedzeniu, o którym mowa w art. 118 
ust. 3, ograniczenie wymaganego poziomu 
audytu, aby dostosować go do 
stwierdzonego ryzyka. W takich 
przypadkach Komisja nie będzie 
przeprowadzać własnych audytów na 
miejscu, chyba że istnieją dowody 
wskazujące na niedociągnięcia w systemie 

2. Dla programów operacyjnych, w 
przypadku których najnowsza opinia z 
audytu nie wykazuje istotnych 
niedociągnięć, Komisja może uzgodnić z 
instytucją audytową na kolejnym 
posiedzeniu, o którym mowa w art. 118 
ust. 3, ograniczenie wymaganego poziomu 
audytu, aby dostosować go do 
stwierdzonego ryzyka. W takich 
przypadkach Komisja nie przeprowadza
własnych audytów na miejscu, chyba że 
istnieją dowody wskazujące na 
niedociągnięcia w systemie zarządzania 
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zarządzania i kontroli wpływające na 
wydatki zadeklarowane Komisji w danym 
roku obrotowym, w odniesieniu do którego 
podjęto decyzję o rozliczeniu rachunków.

i kontroli wpływające na wydatki 
zadeklarowane Komisji w roku 
obrotowym, w odniesieniu do którego 
Komisja zaakceptowała rachunki.

3. Dla programów operacyjnych, w 
przypadku których Komisja uznaje, że 
może polegać na opinii instytucji 
audytowej, może ona uzgodnić z instytucją 
audytową ograniczenie liczby własnych
audytów na miejscu kontrolujących pracę 
instytucji audytowej, chyba że istnieją 
dowody na niedociągnięcia w pracy 
instytucji audytowej w roku obrotowym, w 
którym podjęto decyzję o rozliczeniu 
rachunków.

3. Dla programów operacyjnych, 
w przypadku których Komisja stwierdzi, że 
może polegać na opinii instytucji 
audytowej, może ona uzgodnić z instytucją 
audytową ograniczenie liczby audytów 
Komisji na miejscu kontrolujących pracę 
instytucji audytowej, chyba że istnieją 
dowody na niedociągnięcia w pracy 
instytucji audytowej w roku obrotowym, 
w odniesieniu do którego Komisja 
zaakceptowała rachunki.

4. Bez uszczerbku dla ust. 1 instytucja 
audytowa i Komisja mogą przeprowadzać 
audyty operacji, jeżeli podczas oceny 
ryzyka stwierdzono szczególne ryzyko 
nieprawidłowości lub nadużyć 
finansowych lub jeżeli istnieją dowody na 
poważne niedociągnięcia w systemie 
zarządzania i kontroli danego programu 
operacyjnego; takie audyty mogą być 
prowadzone również w ramach audytu 
próby w ciągu 3 lat po zamknięciu 
wszystkich wydatków związanych z daną 
operacją, na podstawie art. 131. Komisja 
może w dowolnym czasie przeprowadzać 
audyty operacji w celu dokonania oceny 
pracy instytucji audytowej przez ponowne 
przeprowadzenie jej działalności 
audytowej.

4. Instytucja audytowa i Komisja mogą 
przeprowadzać audyty operacji, jeżeli 
podczas oceny ryzyka lub audytu 
przeprowadzonego przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy stwierdzono 
szczególne ryzyko nieprawidłowości lub 
nadużyć finansowych lub jeżeli istnieją 
dowody na poważne niedociągnięcia 
w systemie zarządzania i kontroli danego 
programu operacyjnego i w okresie, o 
którym mowa w art. 132 ust. 1. Komisja 
może w celu dokonania oceny pracy 
instytucji audytowej dokonać przeglądu 
ścieżki audytu instytucji audytowej lub 
wziąć udział w audytach instytucji 
audytowej na miejscu oraz, w 
przypadkach gdy zgodnie z uznanymi w 
skali międzynarodowej standardami 
audytu jest to konieczne dla celów 
uzyskania gwarancji skutecznego 
funkcjonowania instytucji audytowej, 
Komisja może przeprowadzić audyt 
operacji.

Or. en
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Poprawka 335

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący 
Fundusze. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

1. W stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia, rozporządzenia (UE) 
nr.../(EFRR), rozporządzenia (UE) 
nr.../(rozporządzenie w sprawie 
współpracy terytorialnej), rozporządzenia 
(UE) nr.../(EFS) oraz rozporządzenia 
(UE) nr.../(Fundusz Spójności), Komisję 
wspiera komitet koordynujący
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych. Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 336

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

W przypadku gdy opinia komitetu na 
podstawie ust. 2 i 3 ma być uzyskana w 
drodze procedury pisemnej, procedura ta 
kończy się bez osiągnięcia rezultatu, jeśli 
przed upływem terminu na wydanie opinii 
zdecyduje o tym przewodniczący komitetu 
lub (...) [number of members] (… 
większość) [majority to be specified: 
simple, two-thirds, etc.] członków 
komitetu.
W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej 
opinii, Komisja nie przyjmuje projektu 
aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 
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4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Or. en

Poprawka 337

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu niniejszego rozporządzenia do 
dnia 31 grudnia 20XX r. zgodnie z art. 177 
Traktatu.

Parlament Europejski i Rada dokonują 
przeglądu niniejszego rozporządzenia do 
dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 177 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 338

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na kontynuację lub modyfikację, 
w tym całkowite lub częściowe 
anulowanie, projektów aż do ich 
zamknięcia, lub pomocy zatwierdzonej 
przez Komisję na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub 
wszelkich innych aktów prawnych 
mających zastosowanie do tej pomocy w 
dniu 31 grudnia 2013 r.

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
wpływu na kontynuację ani modyfikację, 
w tym całkowite lub częściowe anulowanie 
pomocy zatwierdzonej przez Komisję na 
podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006 lub wszelkich innych 
przepisów prawa mających zastosowanie 
do tej pomocy na dzień 31 grudnia 2013 r., 
które w związku z tym stosuje się po tym 
terminie do tej pomocy lub do danych 
projektów aż do ich zamknięcia.

2. Wnioski złożone na podstawie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
zachowują ważność.

2. Wnioski o pomoc złożone lub 
zatwierdzone na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 zachowują 
ważność.
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2a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie korzysta z opcji określonej w 
art. 113 ust. 3, może ono przedłożyć 
Komisji wniosek o to, aby instytucja 
zarządzająca pełniła funkcje instytucji 
certyfikującej na zasadzie odstępstwa od 
art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 dla odnośnych 
programów operacyjnych wdrożonych na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006. Do wniosku dołączona jest 
ocena dokonana przez instytucję 
audytową. Jeżeli na podstawie informacji 
uzyskanych od instytucji audytowej oraz w 
ramach własnych audytów Komisja 
stwierdza, że systemy zarządzania i 
kontroli tych programów operacyjnych 
działają skutecznie, a pełnienie przez 
instytucję zarządzającą funkcji instytucji 
certyfikującej nie wpłynie negatywnie na 
te systemy, to informuje ona państwo 
członkowskie o zgodzie w ciągu dwóch 
miesięcy od daty otrzymania wniosku.

Or. en

Poprawka 339

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 146

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 traci moc ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 145, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 traci moc ze
skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Odesłania do uchylonego 
rozporządzenia traktuje się jak odesłania 
do niniejszego rozporządzenia.

2. Odesłania do uchylonego 
rozporządzenia traktuje się jak odesłania 
do niniejszego rozporządzenia, zgodnie 
z tabelą korelacji określoną w załączniku
xxxx.

Or. en
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Poprawka 340

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 147

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Art. 18–22, art. 25 ust. 3, art. 33 ust. 1 lit. 
a), art. 51, 53, 66–84, 108, 110, 111 i 119–
139 niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 341

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK -I

Elementy wspólnych ram strategicznych 
dotyczące spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii, mechanizmów 
koordynacji pomiędzy funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz pomiędzy tymi 
funduszami i innymi właściwymi 
politykami i instrumentami Unii, 
horyzontalnych zasad i przekrojowych 
celów politycznych oraz rozwiązań 
stawiających czoła najważniejszym 
wyzwaniom terytorialnym.

Wspólne ramy strategiczne
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Poprawka 342

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie

W celu maksymalnego zwiększenia 
wkładu funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i
jednocześnie zmniejszenia różnic, 
niezbędne jest zagwarantowanie, że 
zobowiązania określone w ramach strategii 
„Europa 2020” pociągają za sobą 
inwestycje z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych i z innych 
instrumentów unijnych. W związku z tym 
państwa członkowskie określają, jaki 
będzie wkład ich programów w realizację
celów politycznych oraz najważniejszych 
celów strategii „Europa 2020” i 
kluczowych inicjatyw.

W celu promowania harmonijnego, 
zrównoważonego i trwałego rozwoju Unii 
oraz maksymalnego zwiększenia wkładu 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w realizację unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu społecznego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz właściwych 
dla poszczególnych funduszy misji 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, w tym spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
niezbędne jest zagwarantowanie, że 
zobowiązania określone w ramach strategii 
„Europa 2020” pociągają za sobą 
inwestycje z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych i z innych 
instrumentów unijnych. Wspólne ramy 
strategiczne zgodnie z art. 10 oraz 
priorytetami i celami określonymi w 
przepisach dla poszczególnych funduszy 
zawierają zatem strategiczne zasady 
przewodnie umożliwiające osiągnięcie 
zintegrowanego podejścia rozwoju z 
wykorzystaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
skoordynowanych z innymi unijnymi 
instrumentami i strategiami, zgodnie z 
celami politycznymi i najważniejszymi 
celami strategii „Europa 2020” oraz, w 
stosownych przypadkach, kluczowymi 
inicjatywami, z uwzględnieniem 
najważniejszych wyzwań terytorialnych 
oraz specyfiki kontekstu krajowego, 
regionalnego i lokalnego.
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Poprawka 343

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Spójność i zgodność z zarządzaniem 
gospodarczym Unii

2. Wkład europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w 
strategię Unii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
spójność z zarządzaniem gospodarczym 
Unii

-1. Aby wspierać skuteczne 
ukierunkowywanie umów o partnerstwie i 
programów na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrost gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
niniejsze rozporządzenie określa w art. 9 
jedenaście celów tematycznych, które 
odpowiadają priorytetom strategii 
„Europa 2020” i które otrzymają wsparcie 
z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

1. Państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na uprzywilejowanie 
wydatków sprzyjających wzrostowi, 
obejmujących wydatki na edukację, 
badania, innowację, efektywność 
energetyczną oraz wydatki mające na celu 
ułatwienie dostępu do źródeł finansowania 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
zagwarantowanie zrównoważenia 
środowiskowego, właściwego zarządzania 
zasobami naturalnymi oraz działania w 
dziedzinie klimatu. Zwracają też uwagę na 
zapewnienie efektywności takich 
wydatków. Państwa członkowskie biorą 
również pod uwagę zachowanie lub 
zwiększenie zasięgu i skuteczności służb 
zatrudnienia i aktywnej polityki rynku 
pracy, z naciskiem na bezrobocie osób 

1. Zgodnie z tymi celami tematycznymi, 
aby zapewnić masę krytyczną konieczną 
do osiągnięcia celów w zakresie wzrostu 
gospodarczego i miejsc pracy, państwa 
członkowskie koncentrują wsparcie 
zgodnie z art. 16 niniejszego 
rozporządzenia i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy w odniesieniu 
do koncentracji tematycznej, a także 
zapewniają skuteczność wydatków. 
Zwracają szczególną uwagę na 
uprzywilejowanie wydatków sprzyjających 
wzrostowi, obejmujących wydatki na 
edukację, badania, innowację, efektywność 
energetyczną oraz wydatki mające na celu 
ułatwienie dostępu do źródeł finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zagwarantowanie zrównoważenia 
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młodych. środowiskowego, a także właściwego 
zarządzania zasobami naturalnymi oraz 
działania w dziedzinie klimatu, jak 
również modernizowanie administracji 
publicznej. Państwa członkowskie biorą 
również pod uwagę zachowanie lub 
zwiększenie zasięgu i skuteczności służb 
zatrudnienia i aktywnej polityki rynku 
pracy w zakresie walki z bezrobociem, z 
naciskiem na osoby młode, oraz 
rozwiązywania społecznych konsekwencji 
kryzysu i promowania włączenia 
społecznego.

2. Przy przygotowywaniu umów o 
partnerstwie państwa członkowskie 
programują fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych z 
uwzględnieniem najbardziej aktualnych 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
państw wydanych przez Radę na 
podstawie art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z właściwym 
zakresem ich ról i obowiązków. Państwa 
członkowskie uwzględniają również 
odpowiednie zalecenia Rady oparte na 
pakcie stabilności i wzrostu i programach 
dostosowania ekonomicznego. Każde 
państwo członkowskie określa w umowie o 
partnerstwie, zgodnie z art. 14 lit. a) i i) 
niniejszego rozporządzenia, w jaki sposób 
unijne i krajowe strumienie finansowania 
przyczyniają się do sprostania wyzwaniom 
określonym w odpowiednich zaleceniach 
dla danego państwa i do osiągnięcia celów 
określonych w krajowych programach 
reform, w konsultacji z odpowiedzialnymi 
władzami regionalnymi i lokalnymi.

2. Aby zapewnić spójność z priorytetami 
ustalonymi w kontekście europejskiego 
semestru, przy przygotowywaniu umów o 
partnerstwie państwa członkowskie planują 
wykorzystanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych z 
uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, krajowych programów 
reform oraz najbardziej aktualnych 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
państw i stosownych zaleceń Rady 
przyjętych zgodnie z art. 121 ust. 2 i 
art. 148 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z właściwym 
zakresem ich ról i obowiązków. Państwa 
członkowskie w razie potrzeby
uwzględniają również stosowne zalecenia 
Rady oparte na pakcie stabilności i wzrostu 
oraz programach dostosowania 
ekonomicznego.

2a. W celu określenia sposobu, w jaki 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne mogą najskuteczniej 
przyczyniać się do realizacji strategii 
„Europa 2020”, oraz uwzględnienia celów 
Traktatu, w tym spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, państwa 
członkowskie wybierają cele tematyczne 
planowanego wykorzystania europejskich 
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funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w ramach właściwych kontekstów 
krajowych, regionalnych i lokalnych.

Or. en

Poprawka 344

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – sekcja 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizmy koordynacji między
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych

3. Zintegrowane podejście do 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz ustalenia w zakresie 
ich wykorzystywania

3.1 Wprowadzenie 3.1 Wprowadzenie

-1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia w umowie o 
partnerstwie wskazuje się zintegrowane 
podejście do rozwoju terytorialnego. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wybór celów tematycznych oraz inwestycji 
i unijnych priorytetów w sposób 
zintegrowany odpowiadał potrzebom 
rozwojowym i wyzwaniom terytorialnym 
zgodnie z analizą określoną w sekcji 6.3 
poniżej. Państwa członkowskie dążą do 
maksymalnego wykorzystania możliwości 
w celu zapewnienia skoordynowanego i 
zintegrowanego dostarczania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
interwencje finansowane z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych uzupełniały się i były 
realizowane w sposób skoordynowany, co 
prowadzi do obniżenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych na miejscu.

1. Państwa członkowskie i, w stosownych 
przypadkach, zgodnie z art. 4 ust. 4, 
regiony dopilnowują, aby interwencje 
finansowane z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych 
uzupełniały się i były realizowane w 
sposób skoordynowany celem stworzenia 
synergii, co obniża koszty i obciążenia 
administracyjne instytucji zarządzających 
i beneficjentów zgodnie z art. 4, 14 i 24 
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 345

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – sekcja 3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2 Koordynacja i komplementarność 3.2 Koordynacja i komplementarność

1. Państwa członkowskie oraz instytucje 
zarządzające odpowiedzialne za realizację 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych ściśle ze sobą 
współpracują przy przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie umów 
partnerskich i programów. W 
szczególności, gwarantują one realizację 
następujących działań:

1. Państwa członkowskie oraz instytucje 
zarządzające odpowiedzialne za realizację 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych ściśle ze sobą 
współpracują przy przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie umów o 
partnerstwie i programów. W 
szczególności, gwarantują one realizację 
następujących działań:

a) określenie obszarów interwencji, gdzie 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą się uzupełniać, aby 
osiągać cele tematyczne określone w 
niniejszym rozporządzeniu;

a) określenie obszarów interwencji, gdzie 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne mogą się uzupełniać, aby 
osiągać cele tematyczne określone w 
niniejszym rozporządzeniu;

aa) zagwarantowanie zgodnie z art. 4 
ust. 6 istnienia ustaleń w zakresie 
skutecznej koordynacji europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w celu zwiększenia skutków i efektywności 
funduszy, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez wykorzystanie 
programów wielofunduszowych dla 
funduszy omówionych w części III;

b) zachęcanie do zaangażowania instytucji 
zarządzających odpowiedzialnych za inne 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych lub innych instytucji 
zarządzających oraz odpowiednich 

b) zachęcanie do zaangażowania instytucji 
zarządzających odpowiedzialnych za inne 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne lub innych instytucji 
zarządzających oraz odpowiednich 
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ministerstw w tworzenie systemów 
wsparcia w celu zapewnienia koordynacji i 
unikania pokrywania się podejmowanych 
działań;

ministerstw w tworzenie systemów 
wsparcia w celu zapewnienia koordynacji i 
unikania pokrywania się podejmowanych 
działań;

c) powołanie, w stosownych przypadkach, 
wspólnych komitetów monitorujących 
programy realizujące fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych
oraz opracowanie innych rozwiązań w 
sprawie wspólnego zarządzania i kontroli 
w celu ułatwienia koordynacji między 
instytucjami odpowiedzialnymi za 
realizację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

c) powołanie, w stosownych przypadkach, 
wspólnych komitetów monitorujących 
programy realizujące europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne oraz 
opracowanie innych rozwiązań w sprawie 
wspólnego zarządzania i kontroli w celu 
ułatwienia koordynacji między 
instytucjami odpowiedzialnymi za 
realizację europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych;

d) wykorzystanie wspólnych rozwiązań w 
zakresie e-rządzenia ukierunkowanych na 
wnioskodawców i beneficjentów oraz 
„punktów kompleksowej obsługi” 
udzielających porad w zakresie możliwości 
wsparcia ze wszystkich funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

d) wykorzystanie wspólnych rozwiązań w 
zakresie e-rządzenia, które mogą pomóc 
wnioskodawcom i beneficjentom oraz 
„punktów kompleksowej obsługi”, w tym
udzielających porad w zakresie możliwości 
wsparcia ze wszystkich europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

e) ustanowienie mechanizmów koordynacji 
działań w zakresie współpracy 
finansowanych z EFRR i EFS z 
inwestycjami wspieranymi w ramach 
programów „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

e) ustanowienie mechanizmów koordynacji 
działań w zakresie współpracy 
finansowanych z EFRR i EFS z 
inwestycjami wspieranymi w ramach 
programów „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

ea) promowanie między europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi wspólnych podejść do 
wytycznych dotyczących opracowywania 
operacji, zaproszeń do składania 
wniosków i procedur wyboru lub innych 
mechanizmów służących ułatwieniu 
dostępu do funduszy w przypadku 
projektów zintegrowanych;
eb) wspieranie współpracy między 
instytucjami zarządzającymi różnych 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w obszarach 
monitorowania, oceny, zarządzania i 
kontroli oraz audytu.

Or. en
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Poprawka 346

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – sekcja 3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3 Zachęcanie do zintegrowanego 
podejścia

3.3 Zachęcanie do zintegrowanego 
podejścia

1. Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, łączą na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 
zintegrowane pakiety, specjalnie 
zaprojektowane, aby zaspokoić szczególne 
potrzeby niezbędne do osiągnięcia 
krajowych celów strategii „Europa 2020”, 
oraz wykorzystują zintegrowane 
inwestycje terytorialne, operacje 
zintegrowane oraz wspólne plany 
działania.

1. Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, łączą na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne w 
zintegrowane pakiety, specjalnie 
zaprojektowane, aby zaspokoić szczególne 
wyzwania terytorialne niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w umowie o 
partnerstwie oraz programach. Można 
tego dokonać, wykorzystując zintegrowane 
inwestycje terytorialne, operacje 
zintegrowane, wspólne plany działania 
oraz rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność.

1a. Zgodnie z dawnym art. 99 niniejszego 
rozporządzenia, aby osiągnąć 
zintegrowane wykorzystanie celów 
tematycznych, finansowanie z 
poszczególnych osi priorytetowych lub 
programów operacyjnych wspieranych ze 
środków EFS, EFRR i Funduszu 
Spójności można połączyć w ramach 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej. 
Można to uzupełnić wsparciem 
finansowym z EFFROW lub EFMR z 
odnośnych programów.
1b. Zgodnie z właściwymi artykułami 
przepisów dotyczących poszczególnych 
funduszy, aby zwiększyć wpływ i 
skuteczność tematycznie spójnego, 
zintegrowanego podejścia, oś priorytetowa 
może dotyczyć więcej niż jednej kategorii 
regionu, łączyć jeden lub więcej 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z EFRR, FS i EFS w 
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jeden cel tematyczny oraz, w 
uzasadnionych przypadkach, łączyć jeden 
lub więcej komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych, aby osiągnąć maksymalny 
wkład w realizację osi priorytetowej.

2. Państwa członkowskie wspierają rozwój 
rozwiązań lokalnych i subregionalnych, 
szczególnie w zakresie lokalnego rozwoju 
realizowanego przez lokalne społeczności, 
poprzez przekazywanie uprawnień w 
zakresie podejmowania decyzji i ich 
realizacji lokalnym partnerstwom 
podmiotów publicznych, prywatnych i 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego. Rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność powinien być 
realizowany w kontekście strategicznego 
podejścia, aby zagwarantować, że przy 
„oddolnym” określaniu lokalnych potrzeb 
uwzględniono priorytety określone na 
wyższym poziomie. Państwa członkowskie
określają zatem podejście do rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność w 
ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych i zawierają 
w umowach partnerskich informacje na 
temat głównych wyzwań, jakim będzie 
można w ten sposób sprostać, 
najważniejszych celów i priorytetów 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność, zasięgu terytorialnego, 
szczególnej roli lokalnych grup działania 
w realizacji strategii oraz roli 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 
realizacji lokalnych strategii rozwoju na 
różnego rodzaju obszarach, np. wiejskich, 
miejskich i przybrzeżnych oraz 
odpowiednich mechanizmów koordynacji.

2. Państwa członkowskie wspierają, 
zgodnie z przepisami krajowymi oraz 
instytucjonalnymi i prawnymi ramami 
oraz z art. 28 niniejszego rozporządzenia,
rozwój rozwiązań lokalnych i 
subregionalnych. Rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność powinien być 
realizowany w kontekście strategicznego 
podejścia, aby zagwarantować, że przy 
„oddolnym” określaniu lokalnych potrzeb 
uwzględniono priorytety określone na 
wyższym poziomie. Państwa członkowskie 
określają zatem podejście do rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność w 
ramach EFRROW i, w stosownych 
przypadkach, EFRR, EFS lub EFMR, 
zgodnie z art. 14 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, i zawierają w umowach o 
partnerstwie informacje na temat 
głównych wyzwań, jakim będzie można w 
ten sposób sprostać, najważniejszych 
celów i priorytetów rozwoju kierowanego 
przez lokalną społeczność, zasięgu 
terytorialnego, szczególnej roli, jaką 
należy przypisać lokalnym grupom
działania w realizacji strategii oraz 
przewidywanej roli EFRROW i, w 
stosownych przypadkach, EFRR, EFS lub 
EFMR w realizacji lokalnych strategii 
rozwoju na różnego rodzaju obszarach, np. 
wiejskich, miejskich i przybrzeżnych oraz 
odpowiednich mechanizmów koordynacji.

Or. en
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Poprawka 347

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koordynacja między funduszami
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych i innymi obszarami polityki 
i instrumentami Unii 

4. Koordynacja i synergia między 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i innymi obszarami 
polityki i instrumentami Unii

Lista przedstawionych w tej sekcji 
programów unijnych nie jest wyczerpująca.

Koordynacja działań przez państwa 
członkowskie przewidywana w niniejszej 
sekcji ma zastosowanie, o ile dane 
państwo członkowskie zamierza skorzystać 
ze wsparcia z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
innych unijnych instrumentów w 
odnośnym obszarze polityki. Lista 
przedstawionych w tej sekcji programów 
unijnych nie jest wyczerpująca.

4.1Wprowadzenie 4.1Wprowadzenie

1. Państwa członkowskie dokonują analizy
wpływu polityk unijnych na poziomie 
krajowym i regionalnym oraz w zakresie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, w celu osiągnięcia 
skuteczniejszej koordynacji oraz 
zidentyfikowania i promowania najbardziej 
odpowiednich sposobów wykorzystania 
środków europejskich do wspierania 
lokalnych, krajowych i regionalnych
inwestycji.

1. Państwa członkowskie i Komisja, 
zgodnie ze swoimi odnośnymi 
obowiązkami, biorą pod uwagę skutki
polityk unijnych na poziomie krajowym i 
regionalnym oraz ich wpływ na spójność
społeczną, gospodarczą i terytorialną, w 
celu osiągnięcia synergii i skutecznej
koordynacji oraz zidentyfikowania i 
promowania najbardziej odpowiednich 
sposobów wykorzystania środków 
europejskich wspierania lokalnych, 
regionalnych i krajowych inwestycji. 
Państwa członkowskie zapewniają 
również komplementarność strategii i 
instrumentów Unii oraz interwencji 
krajowych, regionalnych i lokalnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność na etapie programowania i 
realizacji interwencji finansowanych z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych z celami innych 
obszarów polityki unijnej. W tym celu 
biorą one pod uwagę następujące aspekty:

2. Państwa członkowskie i Komisja, 
zgodnie ze swoimi odnośnymi 
obowiązkami, zapewniają koordynację 
między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi 
stosownymi instrumentami unijnymi na 
szczeblu europejskim i na szczeblu państw 
członkowskich, zgodnie z art. 4 ust. 6 
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niniejszego rozporządzenia. Podejmują 
właściwe kroki, aby zapewnić spójność na 
etapie programowania i realizacji 
interwencji finansowanych z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
z celami innych obszarów polityki unijnej. 
W tym celu biorą one pod uwagę 
następujące aspekty:

a) określenie i wykorzystanie
komplementarności różnych instrumentów 
Unii na poziomie krajowym i regionalnym, 
zarówno na etapie planowania, jak i na 
etapie realizacji;

a) zwiększenie komplementarności i
synergii różnych unijnych instrumentów na 
poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym, zarówno na etapie 
planowania, jak i w trakcie realizacji;

b) udoskonalenie istniejących struktur, a 
tam, gdzie to konieczne, utworzenie 
nowych, ułatwiających strategiczne 
określenie priorytetów w zakresie 
poszczególnych instrumentów i struktur 
koordynacji na poziomie krajowym; 
unikanie powielania wysiłków oraz 
określenie obszarów wymagających 
dodatkowego wsparcia finansowego,

b) udoskonalenie istniejących struktur, a 
tam, gdzie to konieczne, utworzenie 
nowych, ułatwiających strategiczne 
określenie priorytetów w zakresie 
poszczególnych instrumentów i struktur 
koordynacji na poziomie europejskim i
krajowym; unikanie powielania wysiłków 
oraz określenie obszarów wymagających 
dodatkowego wsparcia finansowego,

c) pełne wykorzystanie potencjału w celu 
połączenia pomocy z różnych 
instrumentów do wspierania 
poszczególnych operacji i ścisłej 
współpracy z podmiotami 
odpowiedzialnymi za realizację innych 
instrumentów krajowych, tak aby zapewnić 
beneficjentom spójne i uproszczone 
możliwości finansowania.

c) wykorzystanie potencjału w celu 
połączenia wsparcia z różnych 
instrumentów do wspierania 
poszczególnych operacji i ścisła 
współpraca z podmiotami 
odpowiedzialnymi za realizację na 
szczeblu europejskim i krajowym, aby 
zapewnić beneficjentom spójne i 
uproszczone możliwości finansowania.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3 Program „Horyzont 2020” i inne 
centralnie zarządzane unijne programy w 
dziedzinie badań i innowacji

4.3 Program „Horyzont 2020” i inne 
centralnie zarządzane unijne programy w 
dziedzinie badań i innowacji
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1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają uwagę na wspieranie koordynacji 
i komplementarności pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych i programem 
„Horyzont 2020”, Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME)1 oraz innymi istotnymi 
zarządzanymi centralnie unijnymi 
programami finansowania, jednocześnie 
ustalając ścisły podział obszarów 
interwencji w ramach tych programów.

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają uwagę na wspieranie koordynacji, 
synergii i komplementarności pomiędzy 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i programem „Horyzont 
2020”, Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) oraz innymi istotnymi 
zarządzanymi centralnie unijnymi 
programami finansowania, jednocześnie 
ustalając ścisły podział obszarów 
interwencji w ramach tych programów.

2. Państwa członkowskie w szczególności
opracowują krajowe lub regionalne 
strategie w zakresie badań i innowacji 
(B&I) służące „inteligentnej specjalizacji”, 
zgodnie z narodowym programem reform. 
Strategie te są opracowywane przy 
zaangażowaniu w proces 
„przedsiębiorczych odkryć” krajowych i 
regionalnych instytucji zarządzających 
oraz zainteresowanych podmiotów, takich 
jak uniwersytety, inne instytucje 
szkolnictwa wyższego, przedstawiciele 
przemysłu i partnerzy społeczni. Instytucje, 
których bezpośrednio dotyczy program 
„Horyzont 2020”, są aktywnie 
zaangażowane w ten proces. Strategie te 
obejmują (między innymi):

2. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie opracowują krajowe lub 
regionalne strategie „inteligentnej 
specjalizacji”, zgodnie z krajowym 
programem reform. Mogą one przybierać 
formę lub stanowić część krajowych lub 
regionalnych ram strategii w zakresie 
badań i innowacji służących 
„inteligentnej specjalizacji”. Strategie te 
są opracowywane przy zaangażowaniu w 
proces „przedsiębiorczych odkryć” 
krajowych i regionalnych instytucji 
zarządzających oraz zainteresowanych 
podmiotów, takich jak uniwersytety, inne 
instytucje szkolnictwa wyższego, 
przedstawiciele przemysłu i partnerzy 
społeczni. Instytucje, których bezpośrednio 
dotyczy program „Horyzont 2020”, są 
aktywnie zaangażowane w ten proces. 
Strategie te obejmują:

a) „Działania oddolne” służące 
przygotowaniu regionalnych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w programie „Horyzont 2020” 
(„droga do doskonałości”), realizowane 
poprzez budowanie potencjału. 
Wzmocnienie komunikacji i współpracy 
pomiędzy krajowymi punktami 
kontaktowymi programu „Horyzont 2020” 
i instytucjami zarządzającymi funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

a) „Działania oddolne” służące 
przygotowaniu regionalnych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w programie „Horyzont 2020” 
(„droga do doskonałości”), które mają być 
realizowane w razie potrzeby poprzez 
budowanie potencjału. Wzmocnienie 
komunikacji i współpracy pomiędzy 
krajowymi punktami kontaktowymi 
programu „Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi.

b) „Działania odgórne” zapewniające 
środki służące wykorzystywaniu i 

b) „Działania odgórne” zapewniające 
środki służące wykorzystywaniu i 
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rozpowszechnianiu na rynku wyników 
badań i innowacji związanych z 
programem „Horyzont 2020” i 
poprzednimi programami, ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie przyjaznego dla 
innowacji otoczenia gospodarczego dla 
MŚP, zgodnie z priorytetami 
ustanowionymi dla poszczególnych 
obszarów w ramach odpowiedniej strategii 
„inteligentnej specjalizacji”.

rozpowszechnianiu na rynku wyników 
badań i innowacji związanych z 
programem „Horyzont 2020” i 
poprzednimi programami, ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie przyjaznego dla 
innowacji otoczenia dla biznesu i 
przemysłu, w tym dla MŚP, zgodnie z 
priorytetami ustanowionymi dla 
poszczególnych obszarów w ramach 
odpowiedniej strategii „inteligentnej 
specjalizacji”.

3. Państwa członkowskie stosują w pełni
przepisy niniejszego rozporządzenia, 
pozwalające na łączenie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
funduszami, które wchodzą w zakres 
programu „Horyzont 2020”, w ramach 
odpowiednich programów 
wykorzystywanych do realizacji 
elementów strategii. Instytucje krajowe i 
regionalne otrzymują wspólne wsparcie w 
zakresie opracowywania i realizacji takich 
strategii, celem zidentyfikowania 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w zakresie badań i innowacji 
o europejskim znaczeniu, promowania 
współpracy międzynarodowej, wsparcia 
metodycznego poprzez wzajemną ocenę, 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz szkolenia w regionach.

3. Państwa członkowskie wspierają 
stosowanie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, pozwalające na łączenie 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych z zasobami, które wchodzą 
w zakres programu „Horyzont 2020”, w 
ramach odpowiednich programów 
wykorzystywanych do realizacji 
elementów strategii. Instytucje krajowe i 
regionalne otrzymują wspólne wsparcie w 
zakresie opracowywania i realizacji takich 
strategii, celem zidentyfikowania 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w zakresie badań i innowacji 
o europejskim znaczeniu, promowania 
współpracy międzynarodowej, wsparcia 
metodycznego poprzez wzajemną ocenę, 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz szkolenia w regionach.

4. Państwa członkowskie uwzględniają 
następujące dodatkowe środki mające na 
celu uwolnienie ich potencjału w zakresie 
badań i innowacji w sposób, który 
uzupełnia program „Horyzont 2020” i 
tworzy z nim synergię, w szczególności 
poprzez wspólne finansowanie 
następujących działań:

4. Państwa członkowskie i w stosownych 
przypadkach, zgodnie z art. 4 ust. 4, 
regiony uwzględniają następujące 
dodatkowe środki mające na celu 
uwolnienie ich potencjału w zakresie badań 
i innowacji w sposób, który uzupełnia 
program „Horyzont 2020” i tworzy z nim 
synergię, w szczególności poprzez wspólne 
finansowanie następujących działań:

a) tworzenie powiązań pomiędzy sieciami 
centrów doskonałości i innowacyjnymi 
regionami w mniej rozwiniętych 
państwach członkowskich z ich 
odpowiednikami w innych częściach 
Europy;

a) Tworzenie powiązań pomiędzy sieciami 
centrów doskonałości, w szczególności w 
mniej rozwiniętych i osiągających słabe 
wyniki w zakresie badań, rozwoju i 
innowacji państwach członkowskich i 
regionach, jak również tworzenie 
powiązań między innowacyjnymi 
regionami, w szczególności w państwach 
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członkowskich osiągających słabe wyniki 
w zakresie badań, rozwoju i innowacji, z 
ich odpowiednikami w innych częściach 
Europy;

b) tworzenie powiązań z klastrami 
innowacyjnymi i uznawanie doskonałych 
wyników w regionach słabiej 
rozwiniętych;

b) tworzenie powiązań z klastrami 
innowacyjnymi i uznawanie doskonałych 
wyników, w szczególności w regionach 
słabiej rozwiniętych;

c) tworzenie „stanowisk EPB”, w celu 
przyciągnięcia wybitnych naukowców, 
szczególnie w regionach mniej 
rozwiniętych;

c) tworzenie „stanowisk EPB”, w celu 
przyciągnięcia wybitnych naukowców, 
szczególnie w regionach mniej 
rozwiniętych;

d) wspieranie dostępu do 
międzynarodowych sieci dla badaczy i 
innowatorów mniej zaangażowanych w 
EPB lub pochodzących z mniej 
rozwiniętych regionów;

d) wspieranie dostępu do 
międzynarodowych sieci dla badaczy i 
innowatorów mniej zaangażowanych w 
EPB lub w szczególności pochodzących z 
regionów słabiej rozwiniętych;

e) w stosownych przypadkach, 
przyczynianie się do rozwoju europejskich 
partnerstw innowacyjnych;

e) w stosownych przypadkach, 
przyczynianie się do rozwoju europejskich 
partnerstw innowacyjnych;

f) przygotowywanie krajowych instytucji 
lub klastrów doskonałości do udziału we 
wspólnotach wiedzy i innowacji (WII) w 
ramach Europejskiego Instytutu 
Technologii (EIT); oraz

f) przygotowywanie krajowych instytucji 
lub klastrów doskonałości do udziału we 
wspólnotach wiedzy i innowacji (WII) w 
ramach Europejskiego Instytutu 
Technologii (EIT); oraz

g) organizowanie wysokiej jakości 
międzynarodowych programów mobilności 
badaczy współfinansowanych z Działań 
Marie Curie.

g) organizowanie wysokiej jakości 
międzynarodowych programów mobilności 
badaczy współfinansowanych z Działań 
Marie Curie.

Państwa członkowskie w stosownych 
przypadkach i zgodnie z art.60 powinny 
korzystać z tej elastyczności, aby wspierać 
operacje poza obszarem programowania, 
przy inwestycji na poziomie 
wystarczającym do uzyskania masy 
krytycznej celem wdrożenia tych środków 
w sposób jak najskuteczniejszy.
____________

Przypis nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en
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Poprawka 349

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4 Finansowanie projektów 
demonstracyjnych na mocy rezerwy dla 
nowych instalacji (NER 300)1

4.4 Finansowanie projektów 
demonstracyjnych na mocy rezerwy dla 
nowych instalacji (NER 300)

Państwa członkowskie gwarantują, w 
stosownych przypadkach, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych są koordynowane przy 
wsparciu z programu NER 300, który 
wykorzystuje przychody ze sprzedaży na 
aukcjach 300 mln uprawnień 
zarezerwowanych w ramach rezerwy dla 
nowych instalacji europejskiego systemu 
handlu uprawnieniami, w celu 
współfinansowania szerokiego zakresu 
projektów demonstracyjnych 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla (CCS) oraz innych innowacyjnych 
technologii w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w UE.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne są koordynowane przy 
wsparciu z programu NER 300, który 
wykorzystuje przychody ze sprzedaży na 
aukcjach 300 mln uprawnień 
zarezerwowanych w ramach rezerwy dla 
nowych instalacji europejskiego systemu 
handlu emisjami.

Or. en

Poprawka 350

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE1 i dorobek prawny w 
zakresie ochrony środowiska

4.5 Program LIFE i unijny dorobek prawny 
w zakresie ochrony środowiska

1. Państwa członkowskie, jeżeli to 
możliwe, wykorzystują synergię 
instrumentów polityk unijnych (zarówno 
instrumenty finansowania jak i inne) 
służących łagodzeniu zmiany klimatu oraz 
przystosowaniu się do zmiany klimatu, 

1. Państwa członkowskie i Komisja 
poprzez silniejszą koncentrację 
tematyczną w ramach programów oraz
stosowanie zasady zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z art. 8 wykorzystują 
synergię instrumentów polityk unijnych 
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ochronie środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobami.

(zarówno instrumenty finansowania, jak i 
inne) służących łagodzeniu zmiany klimatu 
oraz przystosowaniu się do zmiany 
klimatu, ochronie środowiska i 
efektywnemu gospodarowaniu zasobami.

2. Państwa członkowskie zapewniają, w 
stosownych przypadkach,
komplementarność i koordynację z 
programem LIFE, w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w zakresie 
przyrody, wody, odpadów, powietrza, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do zmiany klimatu. 
Koordynacja jest realizowana w 
szczególności przez promowanie 
finansowania działań w ramach funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, uzupełniających 
zintegrowane projekty w ramach programu 
LIFE, oraz przez promowanie rozwiązań, 
metod i podejść sprawdzonych w ramach 
programu LIFE.

2. Państwa członkowskie promują i –
w stosownych przypadkach oraz zgodnie z 
art. 4 – zapewniają komplementarność i 
koordynację z programem LIFE, w 
szczególności ze zintegrowanymi 
projektami w zakresie przyrody, 
różnorodności biologicznej, wody, 
odpadów, powietrza, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do zmiany 
klimatu. Koordynacja taka jest realizowana 
za pomocą takich środków, jak
promowanie finansowania działań w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, 
uzupełniających zintegrowane projekty w 
ramach programu LIFE, oraz promowanie 
rozwiązań, metod i podejść sprawdzonych 
w ramach programu LIFE, między innymi 
obejmujących inwestycje w zieloną 
infrastrukturę, efektywność energetyczną, 
eko-innowacje, rozwiązania oparte na 
ekosystemach oraz przyjmowanie 
powiązanych innowacyjnych technologii.

3. W takich przypadkach stosowne plany, 
programy i strategie sektorowe (łącznie z 
traktowanym priorytetowo programem 
ramowym, planem gospodarowania 
wodami w dorzeczu, planem gospodarki 
odpadami, krajowym planem łagodzenia 
zmiany klimatu lub strategią 
przystosowania się do zmiany klimatu), o 
których mowa w rozporządzeniu w 
sprawie programu LIFE, będą stanowić 
ramy koordynacji wsparcia z różnych 
funduszy.

3. W takich przypadkach stosowne plany, 
programy i strategie sektorowe (łącznie z 
traktowanym priorytetowo programem 
ramowym, planem gospodarowania 
wodami w dorzeczu, planem gospodarki 
odpadami, planem łagodzenia zmiany 
klimatu lub strategią przystosowania się do 
zmiany klimatu) mogą służyć jako ramy 
koordynacji, w przypadku gdy dla tych 
obszarów przewiduje się wsparcie.

Or. en
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Poprawka 351

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Erasmus dla wszystkich 4.6 Erasmus dla wszystkich

1. Państwa członkowskie wykorzystują 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych w celu upowszechnienia 
narzędzi i metod opracowanych i 
sprawdzonych w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”.

1. Państwa członkowskie wykorzystują 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne w celu upowszechnienia 
narzędzi i metod opracowanych i 
sprawdzonych w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”, aby możliwie 
zwiększyć społeczny i gospodarczy wpływ 
inwestycji w ludzi oraz między innymi 
nadać rozmach inicjatywom młodzieży 
oraz działaniom obywateli.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną koordynację pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych i programem „Erasmus 
dla wszystkich” na poziomie krajowym 
poprzez wyraźne rozróżnienie rodzajów 
inwestycji i wspieranych grup docelowych. 
Państwa członkowskie dążą do osiągnięcia 
komplementarności w odniesieniu do 
finansowania działań związanych z 
mobilnością, wykorzystując jednocześnie 
możliwą synergię.

2. Państwa członkowskie promują i
zapewniają, zgodnie z art. 4, skuteczną 
koordynację pomiędzy europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i programem „Erasmus dla 
wszystkich” na poziomie krajowym 
poprzez wyraźne rozróżnienie rodzajów 
inwestycji i wspieranych grup docelowych. 
Państwa członkowskie dążą do osiągnięcia 
komplementarności w odniesieniu do 
finansowania działań związanych z 
mobilnością.

3. Koordynację osiąga się poprzez 
stworzenie odpowiednich mechanizmów 
współpracy pomiędzy instytucjami 
zarządzającymi i agencjami krajowymi 
ustanowionymi w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”.

3. Koordynację osiąga się poprzez 
stworzenie odpowiednich mechanizmów 
współpracy pomiędzy instytucjami 
zarządzającymi i agencjami krajowymi 
ustanowionymi w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”, który może 
wspierać przejrzystą i dostępną 
komunikację z obywatelami na poziomie 
unijnym, krajowym i regionalnym.

Or. en
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Poprawka 352

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.7 Program na rzecz przemian i innowacji 
społecznych

4.7 Program na rzecz przemian i innowacji 
społecznych

1. Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, dążą do skutecznej 
koordynacji pomiędzy programem na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
oraz wsparciem ze strony funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych w ramach celów 
tematycznych w dziedzinie zatrudnienia i 
włączenia społecznego.

1. Państwa członkowskie promują i 
zapewniają, zgodnie z art. 4 ust. 6, 
skuteczną koordynację pomiędzy 
programem na rzecz przemian i innowacji 
społecznych oraz wsparciem ze 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych w dziedzinie zatrudnienia i 
włączenia społecznego. Obejmuje to 
koordynację wsparcia udzielanego w 
ramach osi EURES programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych i 
działań służących zwiększaniu 
transnarodowej mobilności na rynku 
pracy wspieranych ze środków EFS w 
celu promowania geograficznej 
mobilności pracowników i zwiększania 
możliwości zatrudnienia, a także 
koordynację między wsparciem z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na rzecz 
samozatrudnienia, przedsiębiorczości, 
tworzenia przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw społecznych i wsparciem z 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych w ramach osi 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej.

2. Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, dążą do rozszerzenia zakresu 
najbardziej skutecznych środków 
opracowanych w ramach osi „Progress” 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, zwłaszcza w dziedzinie 
innowacji społecznych oraz 
eksperymentów polityki społecznej przy 
wsparciu EFS.

2. Państwa członkowskie dążą do 
rozszerzenia zakresu najbardziej 
skutecznych środków opracowanych w 
ramach osi „Progress” Programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, 
zwłaszcza w dziedzinie innowacji 
społecznych oraz eksperymentów polityki 
społecznej przy wsparciu z EFS.
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3. Aby promować geograficzną mobilność 
pracowników i zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, państwa członkowskie 
gwarantują komplementarność działań w 
celu zwiększania transnarodowej 
mobilności pracowników wspieranej przez 
EFS, w tym partnerstw transgranicznych, 
przy wsparciu w ramach osi EURES 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych.
4. Państwa członkowskie dążą do 
komplementarności i koordynacji między 
wsparciem z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rzecz 
samozatrudnienia, przedsiębiorczości, 
tworzenia przedsiębiorstw i 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
wsparciem z programu na rzecz przemian 
i innowacji społecznych w ramach osi 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, mającym na celu zwiększanie 
dostępu do mikrofinansowania dla osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy 
oraz dla mikroprzedsiębiorstw, jak 
również wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych.

Or. en

Poprawka 353

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.8 Instrument „Łącząc Europę” 4.8 Instrument „Łącząc Europę”

1. Instrument „Łącząc Europę” to 
fundusz unijny przeznaczony na realizację 
polityk unijnych w zakresie 
transeuropejskich sieci infrastruktury 
(TEN) w dziedzinach transportu, 
telekomunikacji i energii. W celu 
zmaksymalizowania europejskiej wartości 

1. Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną w dziedzinach transportu, 
telekomunikacji i energii, państwa 
członkowskie i Komisja gwarantują, że 
interwencje w ramach EFRR i Funduszu 
Spójności są planowane w ścisłej 
współpracy ze wsparciem z instrumentu 
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dodanej w tych dziedzinach państwa 
członkowskie i Komisja gwarantują, że 
interwencje w ramach EFRR i Funduszu 
Spójności są planowane w ścisłej 
współpracy ze wsparciem z instrumentu 
„Łącząc Europę”, aby uniknąć powielania 
wysiłków i zapewnić najlepsze powiązania
pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej Unii. 
Najlepsze wykorzystanie różnych 
instrumentów finansowania gwarantuje się 
również dla projektów dotyczących 
europejskiego rynku wewnętrznego i 
jednolitego rynku, w szczególności 
projekty realizujące priorytetowe sieci 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
i cyfrowej, zgodnie z ustaleniami 
odpowiednich ram politycznych TEN.

„Łącząc Europę”, aby zapewnić 
komplementarność, uniknąć powielania 
wysiłków i zapewnić optymalne 
powiązanie pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej Unii. 
Najlepsze wykorzystanie różnych 
instrumentów finansowania gwarantuje się 
również dla projektów dotyczących 
europejskiego rynku wewnętrznego i 
jednolitego rynku, które wnosiły wysoką 
europejską wartość dodaną, które 
propagują spójność ekonomiczno-
społeczną i terytorialną oraz w 
szczególności projektów realizujących
priorytetowe sieci infrastruktury 
transportowej, energetycznej i cyfrowej, 
zgodnie z ustaleniami w odpowiednich 
ramach politycznych TEN, celem 
zbudowania nowej i zasadniczego 
udoskonalenia istniejącej infrastruktury.

2. W dziedzinie transportu, plany opierają 
się na rzeczywistym i przewidywanym 
popycie w dziedzinie transportu i 
identyfikują brakujące elementy i 
przeszkody, biorąc pod uwagę rozwój 
unijnych powiązań transgranicznych oraz 
powiązań pomiędzy regionami w 
państwach członkowskich. Inwestowanie 
w połączenia regionalne z kompleksową i 
bazową transeuropejską siecią 
transportową (TEN-T) gwarantuje, że 
obszary miejskie i wiejskie będą korzystały 
z możliwości oferowanych przez główne 
sieci.

2. W dziedzinie transportu, planowanie 
inwestycji opiera się na rzeczywistym i 
przewidywanym popycie w dziedzinie 
transportu i identyfikuje brakujące 
elementy i przeszkody, biorąc pod uwagę,
w ramach spójnego podejścia, rozwój 
unijnych powiązań transgranicznych oraz 
powiązań pomiędzy regionami w 
państwach członkowskich. Inwestowanie 
w połączenia regionalne z kompleksową i 
bazową transeuropejską siecią 
transportową (TEN-T) gwarantuje, że 
obszary miejskie i wiejskie będą korzystały 
z możliwości oferowanych przez główne 
sieci.

3. Wyznaczanie priorytetów 
inwestycyjnych, których efekty wykraczają 
poza określone państwo członkowskie, 
szczególnie inwestycji położonych wzdłuż
korytarzy sieci bazowej TEN-T, są
koordynowane z planami w zakresie TEN-
T i planami realizacji korytarzy sieci 
bazowej, aby inwestycje z EFRR i 
Funduszu Spójności w infrastrukturę 
transportową były w pełni zgodne z 
wytycznymi TEN-T.

3. Wyznaczanie priorytetów 
inwestycyjnych, których efekty wykraczają 
poza określone państwo członkowskie, 
szczególnie inwestycji, które są częścią
korytarzy sieci bazowej TEN–T, jest
koordynowane z planami w zakresie TEN–
T i planami realizacji korytarzy sieci 
bazowej, tak aby inwestycje z EFRR i 
Funduszu Spójności w infrastrukturę 
transportową były w pełni zgodne z 
wytycznymi TEN–T.
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4. Państwa członkowskie uwzględniają 
białą księgę Komisji w sprawie 
transportu1, w której nakreślono wizję 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu, podkreślając, że w 
sektorze transportu konieczne jest 
znaczące zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oznacza to skupienie
się na zrównoważonych formach 
transportu i mobilności miejskiej oraz 
inwestowanie w dziedzinach o największej 
europejskiej wartości dodanej. 
Zidentyfikowane inwestycje są 
uszeregowane pod względem ważności, w 
zależności od tego, na ile przyczyniają się 
one do mobilności, zrównoważoności, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.

4. Państwa członkowskie koncentrują się 
na zrównoważonych formach transportu i 
zrównoważonej mobilności miejskiej oraz 
na inwestowaniu w dziedzinach o 
największej europejskiej wartości dodanej, 
biorąc pod uwagę potrzebę polepszenia 
jakości, dostępności i niezawodności usług 
transportowych w celu promowania 
transportu publicznego. Zidentyfikowane 
inwestycje są uszeregowane pod względem 
ważności, w zależności od tego, na ile 
przyczyniają się one do mobilności, 
zrównoważoności, zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych i utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, zgodnie z wizją określoną w 
białej księdze Komisji w sprawie 
transportu1zakładającą konkurencyjny i 
zasobooszczędny system transportu i 
podkreślającą konieczność znaczącego 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze transportu. Wkład projektów w 
zrównoważone europejskie sieci 
transportu towarów poprzez rozwój 
śródlądowych dróg wodnych należy 
promować, opierając się na wcześniejszej 
ocenie ich oddziaływania na środowisko.

5. Fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych zapewniają lokalne i 
regionalne infrastruktury oraz ich 
powiązania z priorytetowymi unijnymi 
sieciami w dziedzinach telekomunikacji i 
energii.

5. Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne zapewniają lokalne i 
regionalne infrastruktury oraz ich 
powiązania z priorytetowymi unijnymi 
sieciami w dziedzinach telekomunikacji i 
energii.

6. Państwa członkowskie i Komisja tworzą 
odpowiednie mechanizmy koordynacji i 
wsparcia technicznego, aby zapewnić 
uzupełnianie się i skuteczne planowanie 
środków ICT i w pełni wykorzystać różne 
instrumenty unijne (fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
instrument „Łącząc Europę”, sieci 
transeuropejskie, „Horyzont 2020”) do 
finansowania sieci szerokopasmowych i 
infrastruktury usług cyfrowych. Przy 
wyborze najbardziej odpowiedniego 
instrumentu finansowania bierze się pod 
uwagę możliwości generowania dochodu z 

6. Państwa członkowskie i Komisja tworzą 
odpowiednie mechanizmy koordynacji i 
wsparcia technicznego, aby zapewnić 
uzupełnianie się i skuteczne planowanie 
środków ICT i w pełni wykorzystać różne 
instrumenty unijne (europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, instrument 
„Łącząc Europę”, sieci transeuropejskie, 
„Horyzont 2020”) do finansowania sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury usług 
cyfrowych. Przy wyborze najbardziej 
odpowiedniego instrumentu finansowania 
bierze się pod uwagę możliwości 
generowania dochodu z danej operacji oraz 
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danej operacji oraz poziom ryzyka, aby 
zapewnić skuteczne wykorzystanie 
funduszy publicznych. Jeżeli operacja 
została zgłoszona do finansowania z 
instrumentu „Łącząc Europę”, ale nie 
została wybrana, państwo członkowskie 
bierze pod uwagę jej ocenę w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” w 
kontekście wyboru do wsparcia z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

poziom ryzyka, aby zapewnić skuteczne 
wykorzystanie funduszy publicznych. 
Państwa członkowskie powinny, w 
kontekście oceny wniosków o wsparcie z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, brać pod uwagę oceny 
operacji z ich państwa członkowskiego, w 
odniesieniu do których wnioski zostały 
przedłożone w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”, ale nie zostały wybrane, 
bez uszczerbku dla końcowej decyzji o 
wyborze podejmowanej przez instytucję 
zarządzającą.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – sekcja 4.9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

IPA, ENI i EFR 4.9 IPA, ENI i EFR

1. Państwa członkowskie i Komisja dążą 
do zwiększenia koordynacji pomiędzy 
instrumentami zewnętrznymi i funduszami
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych, aby zwiększyć skuteczność 
w osiąganiu rozlicznych celów 
politycznych Unii. Szczególnie istotna jest 
koordynacja i komplementarność z 
Europejskim Funduszem Rozwoju, 
Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz Europejskim Instrumentem 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. Państwa członkowskie i Komisja, 
zgodnie ze swoimi odnośnymi 
obowiązkami, dążą do zwiększenia 
koordynacji pomiędzy instrumentami 
zewnętrznymi i europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, aby 
zwiększyć skuteczność w osiąganiu 
rozlicznych celów politycznych Unii. 
Szczególnie istotna jest koordynacja i 
komplementarność z Europejskim 
Funduszem Rozwoju, Instrumentem 
Pomocy Przedakcesyjnej oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa.

2. W celu wsparcia większej integracji 
terytorialnej, państwa członkowskie 
wykorzystują synergię działań z zakresu 
współpracy terytorialnej w ramach polityki 
spójności oraz Europejskich Instrumentów 
Sąsiedztwa i Partnerstwa, szczególnie w 
odniesieniu do działań w ramach 

2. W celu wsparcia większej integracji 
terytorialnej państwa członkowskie 
wykorzystują synergię działań z zakresu 
współpracy terytorialnej w ramach polityki 
spójności oraz Europejskich Instrumentów 
Sąsiedztwa i Partnerstwa, szczególnie w 
odniesieniu do działań w ramach 
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współpracy transgranicznej. W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie 
gwarantują, że istniejące działania są 
powiązane z nowo powstałym europejskim 
ugrupowaniem współpracy terytorialnej, 
zwracając szczególną uwagę na 
koordynację i wymianę najlepszych 
praktyk.

współpracy transgranicznej, biorąc pod 
uwagę potencjał oferowany przez 
europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Koordynacja z działaniami w zakresie 
współpracy

skreślona

1. Państwa członkowskie dążą do 
komplementarności pomiędzy działaniami 
w zakresie współpracy i innymi 
działaniami wspieranymi z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.
2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
działania w zakresie współpracy 
skutecznie przyczyniają się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020” oraz że 
współpraca ta ma na celu wspieranie 
szerzej zakrojonych celów politycznych. 
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie 
gwarantują komplementarność i 
koordynację z innymi finansowanymi 
przez Unię programami lub 
instrumentami.
3. W celu wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności państwa członkowskie 
dążą do koordynacji i komplementarności 
pomiędzy programami Europejskiej 
współpracy terytorialnej oraz programami 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, w 
szczególności w celu zagwarantowania 
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spójnego planowania oraz ułatwienia 
realizacji inwestycji na dużą skalę.

4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie gwarantują, że cele strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich stanowią część 
całościowego planowania strategicznego 
w ramach programów polityki spójności w 
regionach i państwach członkowskich, 
których one dotyczą. Państwa 
członkowskie gwarantują również, że tam 
gdzie wprowadzone zostały strategie 
makroregionalne i strategie dla basenów 
morskich, ich realizację w stosownych 
wypadkach wspierają wszystkie fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych. W celu zagwarantowania 
sprawnego wdrażania zapewnia się 
również koordynację z innymi 
instrumentami finansowanymi przez Unię 
oraz innymi właściwymi instrumentami.
5. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie korzystają z możliwości 
przeprowadzania działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów mających siedzibę 
w co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim w ramach programów 
operacyjnych celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, w 
tym z możliwości przeprowadzania 
odpowiednich badań i wdrażania środków 
innowacyjnych wynikających ze strategii 
inteligentnej specjalizacji.
(Uwaga dla tłumaczy: Część 5 (zmieniona) tekstu proponowanego przez Komisję została w 
poprawkach Parlamentu przeniesiona do części 7a (nowa) sekcja 7.1).

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zasady horyzontalne i przekrojowe cele 
polityczne

6. Zasady horyzontalne i przekrojowe cele 
polityczne

A. Zasady horyzontalne
6.1 Partnerstwo i zarządzanie 
wielopoziomowe

6.1 Partnerstwo i zarządzanie 
wielopoziomowe

Zgodnie z art. 5 państwa członkowskie 
przestrzegają zasady partnerstwa i 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
w celu osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz realizowania 
priorytetów Unii w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wymaga to skoordynowanych działań 
prowadzonych we współpracy i zgodnie z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności. Działania te 
przybierają również formę współpracy 
operacyjnej i zinstytucjonalizowanej, 
szczególnie w odniesieniu do 
opracowywania i realizacji polityki 
unijnej. W związku z tym państwa 
członkowskie w pełni wykorzystują 
partnerstwa stworzone w ramach 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

1. Zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
przestrzegają zasady partnerstwa i 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
w celu osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz realizowania 
priorytetów Unii w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wymaga to skoordynowanych działań, w 
szczególności między różnymi poziomami 
zarządzania, prowadzonych zgodnie z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności oraz we współpracy, w 
tym operacyjnej i instytucjonalnej, w 
odniesieniu do przygotowywania i 
realizacji umów o partnerstwie i 
programów.

1a. Państwa członkowskie analizują 
potrzebę wzmocnienia potencjału 
instytucjonalnego partnerów w celu 
rozwijania własnego potencjału w ramach 
przyczyniania się do efektywności 
partnerstwa.

Or. en



PE487.740v04-00 280/310 PR\937861PL.doc

PL

Poprawka 357

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2 Zrównoważony rozwój 6.2 Zrównoważony rozwój

1. Aby zagwarantować uwzględnienie 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz poszanowanie 
zasady zrównoważonego rozwoju 
ustanowionej w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, jak również obowiązku 
uwzględnienia wymogów ochrony 
środowiska zgodnie z art. 11 oraz zasady 
„zanieczyszczający płaci” ustanowionej w 
art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, instytucje zarządzające 
podejmują działania przez cały okres 
trwania programu, aby uniknąć skutków 
działań szkodliwych dla środowiska lub je 
zmniejszyć i gwarantują wyniki w postaci 
korzyści netto dla społeczeństwa, 
środowiska i klimatu poprzez następujące 
działania:

1. Państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające na wszystkich etapach 
realizacji gwarantują uwzględnienie 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz poszanowanie zasady 
zrównoważonego rozwoju ustanowionej w 
art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
jak również obowiązku uwzględnienia 
wymogów ochrony środowiska zgodnie z 
art. 11 oraz zasady „zanieczyszczający 
płaci” ustanowionej w art. 192 ust. 5
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Instytucje zarządzające przez cały okres 
trwania programu podejmują działania, 
aby uniknąć skutków działań szkodliwych 
dla środowiska lub je zmniejszyć i 
gwarantują wyniki w postaci korzyści 
netto dla społeczeństwa, środowiska i 
klimatu. Podejmowane działania mogą 
obejmować:

a) kierowanie inwestycji w stronę 
najbardziej zasobooszczędnych i trwałych 
opcji,

a) kierowanie inwestycji w stronę 
najbardziej zasobooszczędnych i trwałych 
opcji,

b) unikanie inwestycji, które mogą mieć 
znaczący negatywny wpływ na środowisko 
lub klimat i wpieranie działań łagodzących 
pozostałe skutki,

b) unikanie inwestycji, które mogą mieć 
znaczący negatywny wpływ na środowisko 
lub klimat i wpieranie działań łagodzących 
pozostałe skutki,

c) branie pod uwagę perspektywy 
długoterminowej przy porównywaniu 
kosztów całego „cyklu życia” 

c) branie pod uwagę perspektywy 
długoterminowej przy porównywaniu 
kosztów całego „cyklu życia” 
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alternatywnych wariantów inwestycji, alternatywnych wariantów inwestycji,
d) zwiększanie zastosowania zielonych 
zamówień publicznych.

d) zwiększanie zastosowania zielonych 
zamówień publicznych.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że
inwestycje dokonywane przy wsparciu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych uwzględniają 
możliwości łagodzenia zmiany klimatu 
oraz są odporne na skutki takiej zmiany 
oraz na klęski żywiołowe, takie jak 
zwiększone ryzyko powodzi, fale upałów 
oraz ekstremalne zdarzenia pogodowe.

2. Państwa członkowskie uwzględniają 
potencjał inwestycji w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej przy wsparciu z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
zgodnie z art. 8 niniejszego 
rozporządzenia, i gwarantują, że są one 
odporne na skutki takiej zmiany oraz na 
klęski żywiołowe, takie jak zwiększone 
ryzyko powodzi, susze, fale upałów, 
pożary lasów oraz ekstremalne zdarzenia 
pogodowe.

3. Państwa członkowskie śledzą wydatki 
związane z różnorodnością biologiczną 
przy użyciu metodologii opartej na 
kategoriach interwencji lub środków 
przyjętych przez Komisję.
4. Inwestycje muszą być również spójne z 
hierarchią gospodarowania wodą, 
skupiając się na wariantach zarządzania 
popytem, przy czym alternatywne 
rozwiązania w zakresie podaży powinny 
być rozważane jedynie wówczas, gdy 
wyczerpano możliwości w zakresie 
oszczędzania wody i efektywnego nią 
gospodarowania. Interwencja publiczna w 
sektorze gospodarowania odpadami 
uzupełnia wysiłki podejmowane przez 
sektor prywatny, w szczególności w 
ramach obowiązków producentów. 
Działania powinny wspierać innowacyjne 
rozwiązania propagujące gospodarkę w 
cyklu zamkniętym oraz być spójne z 
hierarchią postępowania z odpadami.

4. Inwestycje są spójne z hierarchią 
gospodarowania wodą (zgodną z unijną 
dyrektywą ramową w sprawie wody) i 
skupiają się na wariantach zarządzania 
popytem. Alternatywne rozwiązania w 
zakresie podaży są rozważane jedynie 
wówczas, gdy wyczerpano możliwości w 
zakresie oszczędzania wody i efektywnego 
nią gospodarowania. Interwencja publiczna 
w sektorze gospodarowania odpadami 
uzupełnia wysiłki podejmowane przez 
sektor prywatny, w szczególności w 
odniesieniu do obowiązków producentów. 
Inwestycje wspierają innowacyjne 
rozwiązania propagujące wysoki poziom 
recyklingu. Inwestycje są spójne z 
hierarchią postępowania z odpadami 
ustanowioną na mocy dyrektywy 
2008/98/WE (dyrektywa ramowa w 
sprawie odpadów). Wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną i ochroną 
zasobów naturalnych są spójne z 
dyrektywą siedliskową (92/43/EWG).

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3 Propagowanie równości mężczyzn i 
kobiet oraz niedyskryminacji 

6.3 Propagowanie równości mężczyzn i 
kobiet oraz niedyskryminacji

1. Zgodnie z art. 7 państwa członkowskie 
realizują cel równości mężczyzn i kobiet 
oraz muszą podejmować odpowiednie 
kroki zapobiegające jakiejkolwiek 
dyskryminacji oraz gwarantujące dostęp
podczas przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny działań w ramach 
programów współfinansowanych z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Realizując cele 
określone w art. 7, państwa członkowskie 
szczegółowo opisują działania, które mają 
być podjęte, w szczególności w 
odniesieniu do wyboru operacji, ustalania 
celów interwencji, jak również działań 
monitorujących i sprawozdawczych. W 
stosownych przypadkach państwa 
członkowskie przeprowadzają również 
analizy zagadnień związanych z płcią.

1. Zgodnie z art. 7 niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie i 
Komisja realizują cel równości mężczyzn i 
kobiet oraz podejmują odpowiednie kroki 
zapobiegające jakiejkolwiek dyskryminacji 
podczas przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny działań w ramach 
programów współfinansowanych z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych. Realizując cele określone 
w art. 7 niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie opisują działania, 
które mają zostać podjęte, w szczególności 
w odniesieniu do wyboru operacji, 
ustalania celów interwencji, jak również 
działań monitorujących i 
sprawozdawczych. W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie 
przeprowadzają również analizy zagadnień 
związanych z płcią. W szczególności ze 
środków EFS wspierane są konkretne 
działania ukierunkowane.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
uczestnictwo właściwych organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równouprawnienia płci, niedyskryminacji 
oraz dostępności w ramach partnerstw i 
zapewniają właściwe struktury zgodnie z 
praktykami krajowymi, aby doradzać w 
kwestii równouprawnienia płci, 
niedyskryminacji i dostępności i zapewnić 
niezbędną wiedzę specjalistyczna podczas 
przygotowywania, monitorowania i oceny 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Skład komitetów 
monitorujących jest zrównoważony pod 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 
zgodnie z art. 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia, uczestnictwo właściwych 
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji 
w ramach partnerstw i zapewniają 
właściwe struktury zgodnie z praktykami 
krajowymi, aby doradzać w kwestii 
równouprawnienia płci, niedyskryminacji i 
dostępności i zapewnić niezbędną wiedzę 
specjalistyczną podczas przygotowywania, 
monitorowania i oceny europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
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względem udziału kobiet i mężczyzn i 
obejmuje stanowisko związane z wiedzą 
specjalistyczną na temat kwestii płci lub 
wiążące się z odpowiedzialnością za tę 
kwestię.
3. Instytucje zarządzające przeprowadzają 
regularnie właściwe oceny lub samooceny, 
we współpracy z komitetami 
monitorującymi, skupiając się na 
zastosowaniu zasady uwzględniania 
aspektu płci.

3. Instytucje zarządzające przeprowadzają 
oceny lub samooceny, we współpracy z 
komitetami monitorującymi, skupiając się 
na zastosowaniu zasady uwzględniania 
aspektu płci.

4. Państwa członkowskie w odpowiedni 
sposób biorą pod uwagę potrzeby grup w 
niekorzystnej sytuacji, aby umożliwić im 
lepszą integrację na rynku pracy i pełny 
udział w społeczeństwie.

4. Państwa członkowskie w odpowiedni 
sposób biorą pod uwagę potrzeby grup w 
niekorzystnej sytuacji, aby umożliwić im 
lepszą integrację na rynku pracy, a tym 
samym ułatwić im pełny udział w 
społeczeństwie.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Przekrojowe cele polityczne
6.4 Dostępność 6.4 Dostępność

1. Instytucje zarządzające gwarantują, że 
wszystkie produkty, towary, usługi i 
infrastruktury, które są publicznie dostępne 
lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i 
które są współfinansowane z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, są dostępne dla wszystkich 
obywateli, łącznie z osobami 
niepełnosprawnymi. W szczególności 
należy zapewnić dostępność środowiska 
fizycznego, transportu oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, aby
włączyć grupy w niekorzystnej sytuacji, 
łącznie z osobami niepełnosprawnymi. 
Instytucje zarządzające podejmują w 

1. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki, by zapobiec 
jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność, zgodnie z art. 7 
niniejszego rozporządzenia. Instytucje 
zarządzające w drodze działań 
podejmowanych przez cały okres trwania 
programu gwarantują, że wszystkie 
produkty, towary, usługi i infrastruktury, 
które są publicznie dostępne lub 
zapewniane ogółowi społeczeństwa i które 
są współfinansowane z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
są dostępne dla wszystkich obywateli, 
łącznie z osobami niepełnosprawnymi, 
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trakcie trwania programu działania 
mające na celu identyfikację i 
wyeliminowanie istniejących barier 
dostępności lub uniknięcia ich w 
przyszłości.

zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami unijnymi i krajowymi, co 
przyczynia się do wolnego od barier 
środowiska dla osób niepełnosprawnych i 
osób starszych. W szczególności zapewnia 
się dostępność środowiska fizycznego, 
transportu oraz technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, aby promować
włączenie grup w niekorzystnej sytuacji, 
łącznie z osobami niepełnosprawnymi.
Podejmowane działania mogą obejmować 
ukierunkowanie inwestycji na dostępność 
istniejących budynków i usług.

Or. en

Poprawka 360

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.5 Kwestie zmian demograficznych 6.5 Kwestie zmian demograficznych
1. Na wszystkich poziomach uwzględniane 
są wyzwania wynikające ze zmian 
demograficznych. W związku z tym w 
stosownych przypadkach państwa 
członkowskie wykorzystują fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych do opracowania 
dopasowanych strategii mających na celu 
rozwiązanie problemów demograficznych i 
generujących wzrost powiązany ze 
zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa.

1. Na wszystkich poziomach uwzględniane 
są wyzwania wynikające ze zmian 
demograficznych, w tym w szczególności 
wyzwania związane ze zmniejszającą się 
populacją pracującą, zwiększającą się 
proporcją osób na emeryturze oraz 
wyludnieniem. Państwa członkowskie 
wykorzystują europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne zgodnie ze 
stosownymi strategiami krajowymi lub 
regionalnymi, o ile takie strategie istnieją,
w celu rozwiązania problemów 
demograficznych i generowania wzrostu 
powiązanego ze zjawiskiem starzejącego 
się społeczeństwa.

2. Państwa członkowskie wykorzystują 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych do podejmowania działań
sprzyjających włączeniu wszystkich grup 
wiekowych. W szczególności zwiększają
one możliwości zatrudnienia dla osób 

2. Państwa członkowskie wykorzystują 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne zgodnie z odpowiednimi 
krajowymi i regionalnymi strategiami 
sprzyjającymi włączeniu wszystkich grup 
wiekowych, w tym poprzez zwiększanie 
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starszych i młodych. Inwestycje w 
infrastruktury zdrowotne przyczyniają się 
do długiego i zdrowego życia zawodowego 
dla wszystkich obywateli Unii.

dostępu do edukacji i struktur wsparcia 
społecznego w celu zwiększania 
możliwości zatrudnienia dla osób starszych 
i młodych, skupiając się na regionach o 
wysokim – w porównaniu do średniej 
unijnej – poziomie bezrobocia wśród 
młodych ludzi. Inwestycje w infrastruktury 
zdrowotne przyczyniają się do długiego i 
zdrowego życia zawodowego dla 
wszystkich obywateli Unii.

3. W regionach najbardziej dotkniętych 
zmianami demograficznymi państwa 
członkowskie określają środki mające na 
celu:

3. W odpowiedzi na wyzwania w regionach 
najbardziej dotkniętych zmianami 
demograficznymi państwa członkowskie 
określają w szczególności środki mające na 
celu:

a) wspieranie odnowy demograficznej 
poprzez stworzenie lepszych warunków dla 
rodzin i większą równowagę między pracą 
a życiem prywatnym;

a) wspieranie odnowy demograficznej 
poprzez stworzenie lepszych warunków dla 
rodzin i większą równowagę między pracą 
a życiem prywatnym;

b) zwiększanie możliwości zatrudnienia, 
zwiększanie wydajności i wyników 
gospodarczych poprzez inwestycje w 
edukację, ICT i badania;

b) zwiększanie możliwości zatrudnienia, 
zwiększanie wydajności i wyników 
gospodarczych poprzez inwestycje w 
edukację, ICT oraz badania i innowacje;

c) skupienie się na adekwatności i jakości 
edukacji oraz struktur wsparcia 
społecznego; oraz

c) skupienie się na adekwatności i jakości 
edukacji, szkolenia oraz struktur wsparcia 
społecznego, jak również, w stosownych 
przypadkach, na wydajności struktur 
wsparcia społecznego;

d) zagwarantowanie efektywnej pod 
względem kosztów opieki zdrowotnej i 
długoterminowej, łącznie z inwestycjami w 
e-zdrowie, e-opiekę i infrastrukturę.

d) promowanie efektywnej pod względem 
kosztów opieki zdrowotnej i 
długoterminowej, łącznie z inwestycjami w 
e-zdrowie, e-opiekę i infrastrukturę.

Or. en

Poprawka 361

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – sekcja 6.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6 Łagodzenie zmiany klimatu i 6.6 Łagodzenie zmiany klimatu i 
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przystosowanie się do tej zmiany przystosowanie się do tej zmiany
Łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowanie się do tej zmiany, jak 
również zapobieganie zagrożeniom są 
uwzględniane przy przygotowywaniu,
realizacji, monitorowaniu i ocenie 
wszystkich funduszy.

1. Zgodnie z art. 8 niniejszego 
rozporządzenia łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do tej zmiany, jak 
również zapobieganie zagrożeniom są 
uwzględniane przy przygotowywaniu i
realizacji umów o partnerstwie i 
programów.

Zapewniona jest widoczność wkładów w 
realizację celu wydatkowania co najmniej 
20% budżetu Unii na łagodzenie zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 362

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rozwiązania mające na celu sprostanie
wyzwaniom terytorialnym

7. Rozwiązania służące sprostaniu
wyzwaniom terytorialnym

-7.1 Państwa członkowskie uwzględniają 
uwarunkowania geograficzne lub 
demograficzne i podejmują kroki w celu 
sprostania konkretnym wyzwaniom 
terytorialnym każdego regionu, by 
uwolnić jego szczególny potencjał 
rozwojowy, pomagając mu tym samym 
również jak najskuteczniej osiągnąć 
inteligentny, trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu.
-7.1a. Wybór i kombinacja celów 
tematycznych, jak również wybór 
związanych z nimi priorytetów 
inwestycyjnych i unijnych oraz konkretne 
określone cele odzwierciedlają potrzeby i 
potencjał każdego państwa 
członkowskiego i regionu w zakresie 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.
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-7.1b. Przygotowując umowy o 
partnerstwie i programy, państwa 
członkowskie biorą zatem pod uwagę fakt, 
że najważniejsze wyzwania społeczne, w 
obliczu których stoi dzisiaj Unia 
Europejska, czyli globalizacja, zmiany 
demograficzne, degradacja środowiska, 
migracja, zmiana klimatu, wykorzystanie 
energii, gospodarcze i społeczne skutki 
kryzysu, mogą mieć w różnych regionach 
różne skutki.

7.1 Państwa członkowskie i regiony 
podejmują następujące kroki przy 
przygotowywaniu umów o partnerstwie i 
programów:

7.1 Mając na uwadze zintegrowane 
podejście terytorialne do mierzenia się z 
wyzwaniami terytorialnymi, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby programy 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
odzwierciedlały różnorodność regionów 
europejskich pod względem specyfiki 
zatrudnienia i rynku pracy, zależności 
między różnymi sektorami, modeli 
dojazdów do pracy, starzenia się 
społeczeństwa oraz zmian 
demograficznych, uwarunkowań 
kulturowych, krajobrazowych i 
dotyczących dziedzictwa, podatności na 
zmiany klimatu oraz skutków wywołanych 
tą zmianą, ograniczeń w zakresie 
wykorzystania gruntów i zasobów, 
potencjału bardziej zrównoważonego 
korzystania z zasobów naturalnych, w tym 
odnawialnych źródeł energii, ustaleń 
instytucjonalnych i dotyczących 
zarządzania, łączności i dostępności, a 
także powiązania między obszarami 
wiejskimi a miejskimi. Zgodnie z art. 14 
ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia
państwa członkowskie i regiony podejmują 
zatem następujące kroki przy 
przygotowywaniu umów o partnerstwie i 
programów:

a) analiza potencjału rozwoju danego 
państwa członkowskiego lub regionu, 
szczególnie w odniesieniu do głównych 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”, krajowych programach reform i 
zaleceniach dla poszczególnych krajów;

a) analiza cech, potencjału i zdolności 
rozwojowych danego państwa 
członkowskiego lub regionu, szczególnie w 
odniesieniu do najważniejszych wyzwań 
określonych w strategii „Europa 2020”, w 
stosownych przypadkach w krajowych 
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odpowiedzialne władze przeprowadzają 
szczegółowe analizy cech krajowych, 
regionalnych i lokalnych;

programach reform, w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów przyjętych zgodnie 
z art. 121 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
stosownych zaleceniach Rady przyjętych 
zgodnie z art. 148 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

b) ocena głównych wyzwań, którym należy 
sprostać w danym regionie lub państwie 
członkowskim, identyfikacja barier i 
brakujących powiązań, niedoborów 
innowacji, w tym braku zdolności 
planowania i realizacji, które hamują 
długoterminowy potencjał zwiększania 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
tworzy ona podstawy do ustalenia 
możliwych obszarów i działań 
priorytetowych z punktu widzenia polityki, 
interwencji i koncentracji działań;

b) ocena głównych wyzwań, którym należy 
sprostać w danym regionie lub państwie 
członkowskim, identyfikacja barier i 
brakujących powiązań, niedoborów 
innowacji, w tym braku zdolności 
planowania i realizacji, które hamują 
długoterminowy potencjał zwiększania 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
tworzy ona podstawy do ustalenia 
możliwych obszarów i działań 
priorytetowych z punktu widzenia polityki, 
interwencji i koncentracji działań;

c) ocena wyzwań dotyczących koordynacji 
między poszczególnymi sektorami, 
jurysdykcjami i państwami, w 
szczególności w kontekście strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich;

c) ocena wyzwań dotyczących koordynacji 
między poszczególnymi sektorami, 
jurysdykcjami i państwami, w 
szczególności w kontekście strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich;

d) identyfikacja działań pozwalających na 
lepszą koordynację między różnymi 
poziomami terytorialnymi i źródłami 
finansowania, w celu osiągnięcia bardziej 
zintegrowanego podejścia łączącego 
strategię „Europa 2020” z podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi.

d) identyfikacja działań pozwalających na 
lepszą koordynację między różnymi 
poziomami terytorialnymi z 
uwzględnieniem właściwej skali 
terytorialnej i kontekstu kształtu polityki, 
jak również ram prawnych i 
instytucjonalnych w państwie 
członkowskim i źródłami finansowania, w 
celu osiągnięcia bardziej zintegrowanego 
podejścia łączącego strategię „Europa 
2020” z podmiotami lokalnymi i 
regionalnymi.

7.2 W celu osiągnięcia spójności 
terytorialnej państwa członkowskie i 
regiony gwarantują, że całościowe 
podejście do promowania inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu:

7.2. W celu osiągnięcia spójności 
terytorialnej, państwa członkowskie i 
regiony w szczególności gwarantują, że 
całościowe podejście do promowania 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w odnośnych obszarach:

a) odzwierciedla rolę miast, obszarów 
wiejskich, obszarów połowowych i 

a) odzwierciedla rolę miast, obszarów 
miejskich i wiejskich, obszarów rybackich 
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przybrzeżnych, obszarów zmagających się 
z konkretnymi problemami
geograficznymi i demograficznymi;

i przybrzeżnych, a także obszarów 
zmagających się z konkretnymi 
niekorzystnymi warunkami
geograficznymi lub demograficznymi;

b) uwzględnia szczególne wyzwania 
regionów najbardziej oddalonych, 
regionów wysuniętych najbardziej na 
północ o bardzo niskim zaludnieniu oraz 
regionów wyspiarskich, transgranicznych i 
górskich;

b) uwzględnia szczególne wyzwania 
regionów najbardziej oddalonych, 
regionów wysuniętych najbardziej na 
północ o bardzo niskim zaludnieniu oraz 
regionów wyspiarskich, transgranicznych i 
górskich;

c) sprzyja tworzeniu powiązań między 
obszarami miejskimi i wiejskimi pod 
względem dostępu do przystępnych 
cenowo, wysokiej jakości usług i 
infrastruktury, a także rozwiązywaniu 
problemów regionów o wysokiej 
koncentracji grup marginalizowanych 
społecznie.

c) sprzyja tworzeniu powiązań między 
obszarami miejskimi i wiejskimi pod 
względem dostępu do przystępnych 
cenowo, wysokiej jakości usług i 
infrastruktury, a także rozwiązywaniu 
problemów regionów o wysokiej 
koncentracji grup marginalizowanych 
społecznie.

Or. en

Poprawka 363

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 a (nowa) – sekcja 7.1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Działania w zakresie współpracy
7.1 Koordynacja i komplementarność
1. Państwa członkowskie dążą do 
komplementarności pomiędzy działaniami 
w zakresie współpracy i innymi 
działaniami wspieranymi z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
działania w zakresie współpracy 
skutecznie przyczyniają się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020” oraz że 
współpraca ta ma na celu wspieranie 
szerzej zakrojonych celów politycznych. 
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie i 
Komisja, zgodnie ze swoimi odnośnymi 
obowiązkami, gwarantują 
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komplementarność i koordynację z innymi 
finansowanymi przez Unię programami 
lub instrumentami.

3. W celu wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności państwa członkowskie 
dążą do koordynacji i komplementarności 
pomiędzy programami Europejskiej 
współpracy terytorialnej oraz programami 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, w 
szczególności w celu zagwarantowania 
spójnego planowania oraz ułatwienia 
realizacji inwestycji na dużą skalę.
4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie gwarantują, że cele strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich stanowią część 
całościowego planowania strategicznego 
w umowach o partnerstwie, zgodnie z art. 
14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i w 
programach w zainteresowanych 
regionach i państwach członkowskich, 
zgodnie ze stosownymi artykułami 
przepisów dotyczących poszczególnych 
funduszy. Państwa członkowskie dążą 
również do tego, by zagwarantować, że 
tam, gdzie wprowadzone zostały strategie 
makroregionalne i strategie dla basenów 
morskich, ich realizację wspierają 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 
stosownymi artykułami przepisów
dotyczących poszczególnych funduszy, a 
także zgodnie z potrzebami obszaru 
objętego programem określonymi przez 
państwa członkowskie. W celu 
zagwarantowania sprawnego wdrażania 
zapewnia się również koordynację z 
innymi instrumentami finansowanymi 
przez Unię oraz innymi właściwymi 
instrumentami.
5. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie korzystają z możliwości 
przeprowadzania działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów mających siedzibę 
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w co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim w ramach programów 
operacyjnych celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, w 
tym z możliwości przeprowadzania 
odpowiednich badań i wdrażania środków 
innowacyjnych wynikających ze strategii 
inteligentnej specjalizacji.
6. Państwa członkowskie i regiony w 
najlepszy sposób wykorzystują programy 
współpracy terytorialnej przy 
przezwyciężaniu barier we współpracy 
wykraczającej poza granice 
administracyjne, przyczyniając się do 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz wzmacniania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W tym kontekście szczególną 
uwagę zwraca się na regiony, o których 
mowa w art. 349 TFUE.

Uwaga dla tłumaczy: Sekcja 7.1 (nowa) w nowej części 7a (do punktu 5) jest pierwotną 
częścią 5 tekstu proponowanego przez Komisję (z niewielkimi zmianami). 

Or. en

Poprawka 364

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 a (nowa) – sekcja 7.2 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.2 Współpraca transgraniczna, 
transnarodowa i międzyregionalna w 
ramach EFRR
1. Państwa członkowskie i regiony dążą do 
wykorzystywania współpracy, aby
osiągnąć masę krytyczną, m.in. w 
dziedzinie ICT oraz badań i innowacji, a 
także wspierać opracowywanie wspólnych 
metod inteligentnej specjalizacji i 
rozwijanie partnerstw między instytucjami 
edukacyjnymi. Współpraca 
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międzyregionalna obejmuje w stosownych 
przypadkach promowanie współpracy 
między innowacyjnymi klastrami 
prowadzącymi intensywne badania oraz 
odnośnych wymian między instytucjami 
badawczymi, z uwzględnieniem 
doświadczeń płynących z programów 
„Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy 
w regionach objętych celem 
»Konwergencja« i w najbardziej 
oddalonych regionach” w ramach 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań.
2. Państwa członkowskie i regiony dążą do 
tego, by w odnośnych dziedzinach 
korzystać ze współpracy transgranicznej i 
transnarodowej, aby:
a) zagwarantować, że obszary, które mają 
wspólne istotne właściwości geograficzne 
(wyspy, jeziora, rzeki, baseny morskie lub 
pasma górskie), będą wspierać wspólną 
gospodarkę swoimi zasobami naturalnymi 
i ich propagowanie;
b) wykorzystać ekonomię skali, którą 
można uzyskać, w szczególności w 
odniesieniu do inwestycji związanych z 
wzajemnym wykorzystywaniem wspólnych 
usług publicznych;
c) wspierać spójne planowanie i rozwój 
transgranicznej sieci infrastruktury, w 
szczególności brakujące elementy 
transgraniczne, a także przyjazne dla 
środowiska i interoperacyjne rodzaje 
transportu na bardziej rozległych 
obszarach geograficznych;
d) osiągnąć masę krytyczną, w 
szczególności w dziedzinie badań i 
innowacji oraz ICT, edukacji i w 
odniesieniu do środków zwiększających 
konkurencyjność MŚP;
e) poszerzyć usługi w zakresie 
transgranicznego rynku pracy, aby 
wspierać mobilność pracowników między 
krajami;
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f) poprawić zarządzanie transgraniczne.
3. Państwa członkowskie i regiony dążą do 
współpracy międzyregionalnej, aby 
zwiększyć skuteczność polityki spójności 
poprzez wspieranie wymiany doświadczeń 
między regionami i miastami, co pozwoli 
usprawnić opracowywanie i realizację 
programów w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” i celu „Europejska 
współpraca terytorialna”.

Or. en

Poprawka 365

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 a (nowa) – sekcja 7.3 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.3 Wkład głównych programów w 
strategie makroregionalne i strategie 
dotyczące basenów morskich
1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i 
stosownymi artykułami przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy 
państwa członkowskie dążą do tego, aby 
zapewnić skuteczne uruchomienie 
unijnych środków finansowych na 
potrzeby strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich, 
zgodnie z potrzebami obszaru objętego 
programem określonymi przez państwa 
członkowskie. Można to osiągnąć m.in. 
poprzez nadanie priorytetowego znaczenia 
operacjom realizowanym w ramach tych 
strategii, poprzez organizowanie 
w związku z nimi konkretnych zaproszeń 
do składania wniosków lub poprzez 
nadanie priorytetowego znaczenia tym 
operacjom w trakcie procedury wyboru, 
dzięki wskazaniu operacji, które mogą być 
wspólnie finansowane z różnych 
programów.
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2. Państwa członkowskie rozważą 
wykorzystanie stosownych programów 
transnarodowych jako ram do wspierania 
szeregu polityk i funduszy niezbędnych do 
realizacji strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich.
3. Państwa członkowskie propagują w 
stosownych przypadkach wykorzystanie 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście strategii 
makroregionalnych, do celów utworzenia 
europejskich korytarzy transportowych, w 
tym wspierania modernizacji urzędów 
celnych, zapobiegania klęskom 
żywiołowym, przygotowania i reagowania 
na nie, gospodarki wodnej na poziomie 
dorzeczy, zielonej infrastruktury, 
zintegrowanej współpracy morskiej 
między krajami i sektorami, badań i 
innowacji oraz sieci ICT, a także 
gospodarowania wspólnymi zasobami 
morskimi w basenach morskich i ochrony 
morskiej różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 366

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 a (nowa) – sekcja 7.4 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.4 Współpraca transnarodowa w ramach 
EFS
1. Państwa członkowskie dążą do tego, by 
podjąć działania w obszarach polityki 
określonych w stosownych zaleceniach 
Rady w celu zmaksymalizowania 
wzajemnego uczenia się.
2. Państwa członkowskie w stosownych 
przypadkach wybierają tematy działań 
transnarodowych i ustanawiają
odpowiednie mechanizmy realizacji 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
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potrzebami.

Or. en

Poprawka 367

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody ustalania podstaw oceny 
wykonania

Metody ustalania podstaw oceny 
wykonania

1. Podstawy oceny wykonania składają się 
z celów pośrednich ustanowionych dla 
każdego priorytetu na lata 2016 i 2018,
oraz z celów końcowych ustalonych na 
2022 r. Cele pośrednie i końcowe 
przedstawiane są zgodnie ze wzorem 
określonym w tabeli 1.

1. Podstawy oceny wykonania składają się 
z celów pośrednich ustanowionych dla 
każdego priorytetu na 2018 r. oraz z celów 
końcowych ustalonych na 2022 r. Cele 
pośrednie i końcowe przedstawiane są 
zgodnie ze wzorem określonym w tabeli 1.

2. Cele pośrednie dotyczą osiągania
szczegółowych celów priorytetu, 
wyrażając zamierzony postęp na drodze do 
osiągnięcia celów ustanowionych na 
koniec okresu. Cele pośrednie
ustanowione na 2016 r. zawierają 
wskaźniki finansowe i wskaźniki 
produktu. Cele pośrednie ustanowione na 
2018 r. zawierają wskaźniki finansowe, 
wskaźniki produktu oraz, w stosownych 
przypadkach, wskaźniki rezultatu. Cele 
pośrednie mogą zostać ustanowione 
również dla kluczowych etapów realizacji.

2. Cele pośrednie są bezpośrednio 
związane z osiąganiem szczegółowych 
celów priorytetu i wyrażają zamierzony 
postęp w realizacji celów ustanowionych 
na koniec okresu. Cele pośrednie 
ustanowione na 2018 r. zawierają
wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wskaźniki rezultatu, które są ściśle 
powiązane z interwencjami politycznymi 
otrzymującymi wsparcie. Wskaźniki 
rezultatu nie są uwzględniane dla celów 
art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 4. Cele 
pośrednie mogą zostać ustanowione 
również dla kluczowych etapów realizacji.

3. Cele pośrednie są: 3. Cele pośrednie i końcowe są:

– znaczące, obejmujące istotne informacje 
na temat postępów w danym priorytecie;

– realistyczne, możliwe do osiągnięcia,
znaczące, obejmujące istotne informacje na 
temat postępów w danym priorytecie;
– spójne z charakterem celów 
szczegółowych priorytetu;
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– przejrzyste, z obiektywnie 
weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i publicznie 
dostępnymi danymi źródłowymi;

– przejrzyste, z obiektywnie 
weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i, o ile to możliwe,
publicznie dostępnymi danymi 
źródłowymi;

– weryfikowalne, nienakładające 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych;

– weryfikowalne, nienakładające 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych;

– spójne dla wszystkich programów 
operacyjnych, w stosownych przypadkach.

– spójne dla wszystkich programów 
operacyjnych, w stosownych przypadkach.

3 a. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, np. w razie istotnej zmiany 
warunków w gospodarce, środowisku i na 
rynku pracy w danym państwie 
członkowskim lub regionie, oprócz 
poprawek wynikających ze zmian w 
przydziałach dla danego priorytetu, 
państwo członkowskie może 
zaproponować zmianę celów pośrednich i 
końcowych zgodnie z art. 26 niniejszego 
rozporządzenia.

(Uwaga: Dla celów ust. 1 konieczne będzie zapewnienie spójności z ustalonymi zasadami w 
zakresie umorzenia zobowiązań).

Or. en

Poprawka 368

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 369

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV– część 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja przestrzegania zasady 
dodatkowości zgodnie z art. 86 ust. 3
podlega następującym zasadom:

Weryfikacja przestrzegania zasady 
dodatkowości zgodnie z art. 86 ust. 5
podlega następującym zasadom:

(Uwaga: Załącznik IV był wcześniej załącznikiem III, ale teraz w nowym wniosku Komisji 
(COM(2013)0246) jest załącznikiem IV).

Or. en

Poprawka 370

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV– część 2 – sekcja 2.1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Po osiągnięciu porozumienia przez 
Komisję i państwo członkowskie tabela 1 
przedstawiona powyżej jest włączana do 
umowy partnerskiej danego państwa 
członkowskiego jako poziom odniesienia 
dla publicznych lub równoważnych 
wydatków strukturalnych, które mają być 
utrzymane w latach 2014-2020.

c) Po osiągnięciu porozumienia przez 
Komisję i państwo członkowskie tabela 1 i 
w stosownych przypadkach tabela 2 
przedstawione powyżej są włączane do 
umowy o partnerstwie danego państwa 
członkowskiego jako poziom odniesienia 
dla publicznych lub równoważnych 
wydatków strukturalnych, które mają być 
utrzymane w latach 2014-2020.

Or. en

Poprawka 371

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV– część 2 – sekcja 2.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Po weryfikacji średniookresowej 
Komisja może zmienić, w porozumieniu z 
państwem członkowskim, poziom 

b) Po weryfikacji średniookresowej 
Komisja może zmienić, w porozumieniu z 
państwem członkowskim, poziom 
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odniesienia publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
w umowie partnerskiej, jeżeli sytuacja 
gospodarcza w danym państwie 
członkowskim uległa znacznej zmianie od
przyjęcia umowy partnerskiej, a zmiana ta 
nie została uwzględniona przy ustalaniu 
poziomu odniesienia w umowie 
partnerskiej. 

odniesienia publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
w umowie o partnerstwie, jeżeli sytuacja 
gospodarcza w danym państwie 
członkowskim różni się znacznie od 
sytuacji przewidywanej w momencie 
przyjmowania umowy o partnerstwie.

Or. en

Poprawka 372

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz operacji, o których mowa w art. 
105 ust. 2, zawiera – przynajmniej w 
jednym języku urzędowym państwa 
członkowskiego – następujące pola 
danych:

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 373

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 1 – akapit pierwszy – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kod pocztowy operacji, – kod pocztowy operacji lub inne 
stosowne dane określające lokalizację;

Or. en
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Poprawka 374

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 1 – akapit pierwszy – tiret dziesiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nazwa kategorii interwencji dla operacji; – nazwa kategorii interwencji dla operacji 
zgodnie z art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (vi);

Or. en

Poprawka 375

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nagłówki pól danych i nazwy operacji 
należy również podać w co najmniej 
jeszcze jednym innym języku urzędowym 
Unii Europejskiej.

Nagłówki pól danych należy również 
podać w co najmniej jeszcze jednym 
języku urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 376

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania informacyjne i promocyjne dla 
ogółu społeczeństwa

Działania informacyjne i komunikacyjne
dla ogółu społeczeństwa

Or. en
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Poprawka 377

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, instytucja 
zarządzająca i beneficjenci podejmują 
niezbędne działania informacyjne i 
promocyjne skierowane do ogółu 
społeczeństwa dotyczące operacji 
wspieranych w ramach programu 
operacyjnego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Państwo członkowskie, instytucja 
zarządzająca i beneficjenci podejmują 
niezbędne działania informacyjne i 
komunikacyjne skierowane do ogółu 
społeczeństwa dotyczące operacji 
wspieranych w ramach programu 
operacyjnego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 378

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie i instytucja 
zarządzająca dopilnowują, aby działania 
informacyjne i promocyjne były 
realizowane zgodnie ze strategią 
komunikacji oraz aby środki te miały 
możliwie jak największe nagłośnienie w 
mediach, przy wykorzystaniu różnych form 
i metod komunikacji na odpowiednim 
poziomie.

1. Państwo członkowskie i instytucja 
zarządzająca dopilnowują, aby działania 
informacyjne i komunikacyjne były 
realizowane zgodnie ze strategią 
komunikacji oraz aby środki te miały 
możliwie jak największe nagłośnienie w 
mediach, przy wykorzystaniu różnych form 
i metod komunikacji na odpowiednim 
poziomie.

Or. en

Poprawka 379

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do obowiązków państwa 2. Do obowiązków państwa 
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członkowskiego lub instytucji 
zarządzającej należy organizowanie 
przynajmniej następujących działań 
informacyjnych i promocyjnych:

członkowskiego lub instytucji 
zarządzającej należy organizowanie 
przynajmniej następujących działań 
informacyjnych i komunikacyjnych:

a) szeroko zakrojone działania 
informacyjne promujące uruchomienie 
programu operacyjnego;

a) szeroko zakrojone działania 
informacyjne promujące uruchomienie 
programu operacyjnego (programów 
operacyjnych), nawet przed 
zatwierdzeniem stosownych strategii 
komunikacji;

b) przynajmniej jedno szeroko zakrojone 
działanie informacyjne rocznie, promujące 
możliwości finansowania i realizowane 
strategie oraz przedstawiające osiągnięcia 
programu operacyjnego, w tym, w 
stosownych przypadkach, dużych 
projektów, wspólnych planów działania i 
innych przykładowych projektów;

b) jedno szeroko zakrojone działanie 
informacyjne rocznie, promujące 
możliwości finansowania i realizowane 
strategie oraz przedstawiające osiągnięcia 
programu operacyjnego (programów 
operacyjnych), w tym, w stosownych 
przypadkach, dużych projektów, 
wspólnych planów działania i innych 
przykładowych projektów;

c) wywieszanie flagi Unii Europejskiej 
przed siedzibą każdej instytucji 
zarządzającej lub w jej siedzibie w miejscu 
widocznym dla ogółu społeczeństwa;

c) wywieszanie symbolu Unii Europejskiej 
w siedzibie każdej instytucji zarządzającej;

d) publikowanie elektronicznego wykazu 
operacji zgodnie z sekcją 1;

d) publikowanie elektronicznego wykazu 
operacji zgodnie z sekcją 1;

e) podawanie przykładów operacji, w 
podziale na programy operacyjne, na 
jednej stronie internetowej lub na stronie 
internetowej programu dostępnej za 
pośrednictwem jednego portalu 
internetowego; przykłady te powinny być 
w jednym z powszechnie używanych 
języków urzędowych Unii Europejskiej 
innym niż język lub języki urzędowe 
danego państwa członkowskiego;

e) podawanie przykładów operacji, w 
podziale na programy operacyjne, na 
jednej stronie internetowej lub na stronie 
internetowej programu dostępnej za 
pośrednictwem jednego portalu 
internetowego; przykłady te powinny być 
w jednym z powszechnie używanych 
języków urzędowych Unii Europejskiej 
innym niż język lub języki urzędowe 
danego państwa członkowskiego;

f) aktualizowanie informacji na temat 
realizacji programu operacyjnego, 
obejmujących jego główne osiągnięcia, na 
jednej stronie internetowej lub stronie 
internetowej programu operacyjnego 
dostępnej za pośrednictwem jednego 
portalu internetowego.

f) aktualizowanie informacji na temat 
realizacji programu operacyjnego, 
obejmujących, w stosownych przypadkach,
jego główne osiągnięcia, na jednej stronie 
internetowej lub stronie internetowej 
programu operacyjnego dostępnej za 
pośrednictwem jednego portalu 
internetowego.

Or. en
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Poprawka 380

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2– sekcja 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja zarządzająca angażuje w 
działania informacyjne i promocyjne, 
zgodnie z krajowymi przepisami i 
praktykami, następujące podmioty:

3. W stosownych przypadkach instytucja 
zarządzająca angażuje w działania 
informacyjne i komunikacyjne, zgodnie z 
krajowymi przepisami i praktykami, 
następujące podmioty:

a) partnerów, o których mowa w art. 5, a) partnerów, o których mowa w art. 5,

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,

c) instytucje edukacyjne i badawcze. c) instytucje edukacyjne i badawcze.

Podmioty te powinny szeroko 
rozpowszechniać informacje określone w 
art. 105 ust. 1 lit. a) i b).

Podmioty te powinny szeroko 
rozpowszechniać informacje określone w 
art. 105 ust. 1.

Or. en

Poprawka 381

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy działanie informacyjne 
lub promocyjne dotyczy jednej lub kilku 
operacji współfinansowanych z więcej niż 
jednego funduszu, odniesienie 
przewidziane w lit. b) może być zastąpione 
odniesieniem do europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.

Or. en
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Poprawka 382

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamieszczenie na stronie internetowej 
beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, 
krótkiego opisu operacji, obejmującego 
jego cele i wyniki, oraz podkreślającego 
wsparcie finansowe ze strony Unii 
Europejskiej;

a) zamieszczenie na stronie internetowej 
beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, 
krótkiego opisu operacji, 
proporcjonalnego do poziomu pomocy,
obejmującego jego cele i wyniki, oraz 
podkreślającego wsparcie finansowe ze 
strony Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 383

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umieszczenie przynajmniej jednego 
plakatu z informacjami na temat projektu 
(minimalny rozmiar: A3), w tym 
informacjami dotyczącymi wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej, w 
miejscu łatwo widocznym dla ogółu 
społeczeństwa, takim jak wejście do 
budynku.

b) umieszczenie, w przypadku operacji 
nieobjętych ust. 4 i 5, przynajmniej 
jednego plakatu z informacjami na temat 
projektu (minimalny rozmiar: A3), w tym 
informacjami dotyczącymi wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej, w 
miejscu łatwo widocznym dla ogółu 
społeczeństwa, takim jak wejście do 
budynku.

Or. en

Poprawka 384

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz, w stosownych przypadkach, 

3. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz, w stosownych przypadkach, 
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operacji wspieranych z EFRR lub 
Funduszu Spójności, beneficjent 
dopilnowuje, aby podmioty uczestniczące 
w operacji były poinformowane o takim 
wsparciu.

operacji wspieranych z EFRR lub 
Funduszu Spójności, beneficjent 
dopilnowuje, aby podmioty uczestniczące 
w operacji były poinformowane o takim 
wsparciu.

Każdy dokument dotyczący takiej 
operacji, w tym wszelkie zaświadczenia o 
uczestnictwie lub inne certyfikaty, 
zawierają stwierdzenie, że program 
operacyjny był wspierany z danego 
funduszu lub funduszy.

Każdy dokument dotyczący realizacji 
operacji, który jest podawany do 
wiadomości publicznej lub jest 
wykorzystywany przez uczestników, w tym 
wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie 
lub inne certyfikaty, zawierają 
stwierdzenie, że program operacyjny był 
wspierany z danego funduszu lub 
funduszy.

Or. en

Poprawka 385

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 2 – sekcja 2.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż trzy miesiące po 
zakończeniu operacji beneficjent 
umieszcza na stałe tablicę lub billboard 
dużego formatu w miejscu łatwo 
widocznym dla ogółu społeczeństwa, dla 
każdej operacji, która spełnia następujące 
kryteria:

Nie później niż trzy miesiące po 
zakończeniu operacji beneficjent 
umieszcza na stałe tablicę lub billboard 
dużego formatu w miejscu łatwo 
widocznym dla ogółu społeczeństwa, dla 
każdej operacji, która spełnia następujące 
kryteria:

a) całkowite wsparcie publiczne na 
operację przekracza 500 000 EUR;

a) całkowite wsparcie publiczne na 
operację przekracza 500 000 EUR;

b) operacja dotyczy zakupu środków 
trwałych lub finansowania działań w 
zakresie infrastruktury lub prac 
budowlanych.

b) operacja dotyczy zakupu środków 
trwałych lub finansowania działań w 
zakresie infrastruktury lub prac 
budowlanych.

Na tablicy lub billboardzie przygotowanym 
zgodnie z warunkami technicznymi 
przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 
105 ust. 4, podaje się rodzaj, nazwę i cel 
operacji.

Na tablicy lub billboardzie podaje się 
nazwę i główny cel operacji. Tablicę lub 
billboard przygotowuje się zgodnie z 
warunkami technicznymi przyjętymi przez 
Komisję zgodnie z art. 105 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 386

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 3 – sekcja 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby potencjalni beneficjenci otrzymywali 
informacje dotyczące przynajmniej 
następujących kwestii:

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby potencjalni beneficjenci mieli dostęp 
do stosownych informacji, w tym w
stosownych przypadkach uaktualnionych 
informacji przekazywanych z 
uwzględnieniem dostępności 
elektronicznych i innych usług 
komunikacyjnych dla określonych 
potencjalnych beneficjentów, dotyczące 
przynajmniej następujących kwestii:

-a) możliwości finansowania i rozpoczęcie 
procesu zaproszenia do składania 
wniosków;

a) warunki kwalifikowalności wydatków, 
które należy spełnić, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
programu operacyjnego;

a) warunki kwalifikowalności wydatków, 
które należy spełnić, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
programu operacyjnego;

b) opis procedur rozpatrywania wniosków 
o finansowanie i odnośne terminy;

b) opis procedur rozpatrywania wniosków 
o finansowanie i odnośne terminy;

c) kryteria wyboru operacji, które będą 
finansowane;

c) kryteria wyboru operacji, które będą 
finansowane;

d) osoby przewidziane do kontaktów na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, które są w stanie dostarczyć 
informacji na temat programów 
operacyjnych.

d) osoby przewidziane do kontaktów na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, które są w stanie dostarczyć 
informacji na temat programów 
operacyjnych.

e) wnioski powinny zawierać propozycję 
działań komunikacyjnych, 
proporcjonalnych do rozmiaru operacji, 
mających na celu informowanie opinii 
publicznej o celach operacji i wsparciu UE 
dla operacji.

e) odpowiedzialność potencjalnych 
beneficjentów za informowanie opinii 
publicznej o celu operacji i wsparciu 
operacji z funduszy, zgodnie z pkt 2.2 
powyżej. Instytucja zarządzająca może 
zwrócić się do potencjalnych 
beneficjentów o przedstawienie we 
wnioskach orientacyjnej propozycji
działań komunikacyjnych 
proporcjonalnych do rozmiaru operacji.
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Poprawka 387

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 3 – sekcja 3.2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania informacyjne skierowane do 
beneficjentów

Działania informacyjne skierowane do 
beneficjentów

1. Instytucja zarządzająca informuje 
beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody 
na finansowanie oznacza zgodę na 
umieszczenie ich w wykazie operacji 
publikowanym zgodnie z art. 105 ust. 2.

1. Instytucja zarządzająca informuje 
beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody 
na finansowanie oznacza zgodę na 
umieszczenie ich w wykazie operacji 
publikowanym zgodnie z art. 105 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca dostarcza 
zestawy informacyjne i promocyjne, w tym 
wzory w formie elektronicznej, aby pomóc 
beneficjentom w wypełnianiu obowiązków 
określonych w sekcji 2.2.

2. W stosownych przypadkach instytucja 
zarządzająca dostarcza narzędzia
informacyjne i komunikacyjne, w tym 
wzory w formie elektronicznej, aby pomóc 
beneficjentom w wypełnianiu obowiązków 
określonych w sekcji 2.2.

Or. en

Poprawka 388

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia komunikacji opracowana przez 
instytucję zarządzającą obejmuje 
przynajmniej następujące elementy:

Strategia komunikacji opracowana przez 
instytucję zarządzającą oraz, w stosownych 
przypadkach, przez państwo członkowskie
obejmuje następujące elementy:

a) opis zastosowanego podejścia, w tym 
główne działania informacyjne i 
promocyjne, jakie ma podjąć państwo 
członkowskie lub instytucja zarządzająca, 
skierowane do potencjalnych 
beneficjentów, beneficjentów, osób 
opiniotwórczych i ogółu społeczeństwa, z 

a) opis zastosowanego podejścia, w tym 
główne działania informacyjne i 
komunikacyjne, jakie ma podjąć państwo 
członkowskie lub instytucja zarządzająca, 
skierowane do potencjalnych 
beneficjentów, beneficjentów, osób 
opiniotwórczych i ogółu społeczeństwa, z 
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uwzględnieniem celów opisanych w art. 
105;

uwzględnieniem celów opisanych w art. 
105;

b) opis materiałów, które zostaną 
udostępnione w formatach dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych;

b) opis materiałów, które zostaną 
udostępnione w formatach dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych;

c) opis sposobu, w jaki beneficjenci będą 
wspierani w działaniach komunikacyjnych;

c) opis sposobu, w jaki beneficjenci będą 
wspierani w działaniach komunikacyjnych;

d) orientacyjny budżet na realizację 
strategii;

d) orientacyjny budżet na realizację 
strategii;

e) opis organów administracyjnych, w tym 
zasobów kadrowych, odpowiedzialnych za 
realizację działań informacyjnych i 
promocyjnych;

e) opis organów administracyjnych, w tym 
zasobów kadrowych, odpowiedzialnych za 
realizację działań informacyjnych i 
komunikacyjnych;

f) ustalenia dotyczące działań 
informacyjnych i promocyjnych, o których 
mowa w sekcji 2, obejmujące stronę 
internetową lub portal internetowy, na 
którym można znaleźć takie dane;

f) ustalenia dotyczące działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, o 
których mowa w sekcji 2, obejmujące 
stronę internetową lub portal internetowy, 
na którym można znaleźć takie dane;

g) wskazanie, w jaki sposób działania 
informacyjne i promocyjne będą oceniane 
pod względem widoczności i znajomości 
polityki, programów operacyjnych i 
operacji oraz roli odgrywanej przez 
fundusze i Unię Europejską;

g) wskazanie, w jaki sposób działania 
informacyjne i komunikacyjne będą 
oceniane pod względem widoczności i 
znajomości polityki, programów 
operacyjnych i operacji oraz roli 
odgrywanej przez fundusze i Unię 
Europejską;

h) w stosownych przypadkach opis 
wykorzystania głównych rezultatów 
poprzednich programów operacyjnych;

h) w stosownych przypadkach opis 
wykorzystania głównych rezultatów 
poprzednich programów operacyjnych

i) roczna aktualizacja określająca działania 
informacyjne i komunikacyjne, które 
należy przeprowadzić.

i) roczna aktualizacja określająca działania 
informacyjne i komunikacyjne, które mają 
być przeprowadzone w kolejnym roku.

Or. en


