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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Rozporządzenie ustanawia szereg wspólnych przepisów regulujących wszystkie instrumenty 
strukturalne objęte wspólnymi ramami strategicznymi w latach 2014–2020, w tym ogólne 
zasady wsparcia, takie jak: partnerstwo, wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój oraz zgodność z obowiązującym prawem UE 
i prawem krajowym. Wniosek zawiera wykaz wspólnych celów tematycznych wywodzących 
się ze strategii „Europa 2020” oraz przepisy dotyczące wspólnych ram strategicznych na 
szczeblu Unii i umów partnerskich. Ponadto celem wniosku jest wzmocnienie skuteczności 
wykonania polityki Unii przez wypracowanie wspólnego podejścia obejmującego przepisy 
dotyczące uwarunkowań i oceny wykonania oraz ustalenia dotyczące monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Uwzględniono również przepisy szczegółowe dotyczące EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności, zwłaszcza te odnoszące się do misji i celów polityki spójności, 
ram finansowych, szczegółowych ustaleń w zakresie programowania i sprawozdawczości, 
głównych projektów, systemów kontroli i zarządzania finansami. 

Aby zmaksymalizować wpływ polityki w zakresie realizacji europejskich priorytetów 
i wzmocnić programowanie strategiczne, wniosek dąży do przekształcenia wykazu celów 
tematycznych określonych zgodnie ze strategią „Europa 2020” w podstawowe działania 
w ramach EFRR, Funduszu Spójności, EFS, EFRROW i EFMR. Tym samym zmierza się do 
ulepszenia dotychczasowych rozwiązań i wprowadza się nowe, w tym warunkowość ex ante, 
mechanizm rezerwy na wykonanie, wzmocnienie przepisów dotyczących funduszy w zakresie 
uwarunkowań makrobudżetowych i dostosowanie ich do nowego paktu stabilności i wzrostu, 
utworzenie systemu krajowej akredytacji zapewniającego należyte zarządzanie finansami 
przez państwa członkowskie, wprowadzenie poświadczenia wiarygodności dotyczącego 
zarządzania i obowiązku corocznego rozliczania rachunków oraz proces programowania 
ukierunkowany na wyniki i wsparcie za pomocą innowacyjnych instrumentów finansowych.  

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, ale opowiada się za lepszym uwzględnieniem celów 
strategii „Europa 2020” w instrumentach strukturalnych UE, zwłaszcza w odniesieniu do 
priorytetów finansowania. Ponadto niezbędna jest spójność pomiędzy tymi uregulowaniami 
a przepisami dotyczącymi transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) i instrumentu 
„Łącząc Europę”.

Sprawozdawca opowiada się za podejściem ukierunkowanym na wyniki oraz popiera częstsze 
stosowanie warunkowości (ex ante) podczas transformacji w kierunku bardziej 
zrównoważonego i wydajnego systemu transportu i mobilności, jak również w odniesieniu do 
bezpieczeństwa, ograniczania hałasu, prawodawstwa środowiskowego oraz ochrony klimatu 
i różnorodności biologicznej. 

Sektor transportu odpowiada za około 24% całości emisji CO2, która od 1990 r. wzrosła 
o 34%. Zważywszy, ile czasu potrzeba na zaprojektowanie i zrealizowanie zakrojonych na 
dużą skalę projektów infrastrukturalnych, inwestycje dokonane w najbliższych latach będą 
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miały wpływ na transport i mobilność w najbliższych dziesięcioleciach. Celem zapewnienia 
wysokiego standardu życia kolejnym pokoleniom obywateli UE projekty europejskie 
powinny wspierać zrównoważony transport ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów 
mobilności, które łączą w sobie transport pieszy i rowerowy, wspólne użytkowanie 
samochodów, maksymalne zapełnianie miejsc w samochodach i komunikację publiczną oraz 
które są dostatecznie elastyczne, aby uwzględniać nowe rozwiązania w zakresie mobilności. 

Jako że Fundusz Spójności i EFRR stanowią główne unijne źródło finansowania transportu, 
zachodzi konieczność przekierunkowania unijnych priorytetów finansowania w obrębie ich 
ram prawnych oraz położenia nacisku na inwestycje w inteligentną mobilność zgodną 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby uniknąć wszelkich powiązanych kosztów 
zewnętrznych w przyszłości lub przynajmniej je ograniczyć. Pozwoli to też odciążyć przyszłe 
budżety publiczne na szczeblu regionów, państw członkowskich i UE. Europy nie stać już na 
dofinansowywanie niezmiernie kosztownych i długotrwałych projektów zakrojonych na dużą 
skalę. Zamiast „myśleć ambitnie” UE zaczyna „działać rozważnie”. 

W związku z tym decydujące znaczenie ma europejska wartość dodana, a zdaniem 
sprawozdawcy wsparcie strukturalne należy ukierunkować na wzmocnienie intermodalności 
i usunięcie wąskich gardeł, uzupełnienie brakujących połączeń transgranicznych, a także 
zapewnienie pełnego poszanowania prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska, klimatu i różnorodności biologicznej. W tym celu konieczne są lepsze 
oceny oddziaływania na środowisko i jasne kryteria ex ante, aby zmotywować beneficjentów 
oraz skłonić ich do przemyślenia polityki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Punkt widzenia sprawozdawcy znajduje odzwierciedlenie w poniższych poprawkach. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, obszarów 

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych. Wśród tych regionów 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
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podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, takie 
jak obszary wyspiarskie, transgraniczne i 
górskie. Artykuł 175 Traktatu wymaga, 
aby Unia wspierała osiąganie tych celów 
przez działania, które podejmuje za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji 
Orientacji, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz innych 
instrumentów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS)12.

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS)12.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takie jak obszary 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie, 
biorąc jednakże pod uwagę fakt, że cechy 
charakterystyczne terytoriów 
niekoniecznie odpowiadają podziałowi 
proponowanemu obecnie w systemie 
klasyfikacji NUTS. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad w 
sprawie alokacji rezerwy na wykonanie, 
definicji obszaru i ludności objętych 
strategiami rozwoju lokalnego, 

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

szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante, 
łączenie wsparcia, kwalifikowalność, 
rodzaje działalności, które nie są 
wspierane), zasad dotyczących niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych 
ustanowionych na poziomie krajowym, 
regionalnym, ponadnarodowym lub 
transgranicznym, zasad dotyczących umów 
dotyczących finansowania, przekazywania 
aktywów i zarządzania nimi, ustaleń 
dotyczących zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność i 
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej stosowanej w odniesieniu do 
kosztów pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

Uzasadnienie

Definicja stawki ryczałtowej nie jest konieczna, jako że dochód netto można dokładnie 
oszacować zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, i jest 
niestosowna ze względu na polityczny aspekt definiowania stawek ryczałtowych, co wiąże się 
z ryzykiem niewłaściwego rozdysponowania środków. W art. 54 nadaje się uprawnienia 
wykonawcze dotyczące metodyki obliczania dochodu netto dla projektów przynoszących 
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dochód.

Poprawka 5

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 skuteczność i efektywność 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, w szczególności 
poprzez zapewnienie realizacji 
proponowanych celów oraz
monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.

Poprawka 6

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

Poprawka 7

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 

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
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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.

łagodzenie jej skutków, zrównoważony 
charakter transportu oraz efektywność 
transportu, 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.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, a także sektora 
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz 
sektora rybołówstwa i akwakultury (w 
odniesieniu do EFMR);

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną opierającą się na 
oszczędności energii, wydajności i 
wykorzystaniu odnawialnych zasobów we 
wszystkich sektorach; w tym w 
szczególności upowszechnianie 
intermodalnego systemu transportu i 
mobilności, zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 



PE486.053v03-00 10/40 AD\906416PL.doc

PL

rozwoju, koncentrując się jednocześnie na 
usuwaniu niedoborów przepustowości i 
uzupełnianiu brakujących połączeń 
transgranicznych w intermodalnej 
infrastrukturze transportowej 
zorganizowanej z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze transportu, a 
zwłaszcza w obszarze transportu 
miejskiego;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) promowanie efektywnej 
współmodalności mającej na celu 
stworzenie zrównoważonego, 
bezpiecznego i wydajnego ekologicznie
transportu i mobilności, koncentrując się 
jednocześnie na poprawie istniejącej 
infrastruktury, uzupełnianiu brakujących 
połączeń transgranicznych i usuwaniu 
niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych, 
w tym połączeń z regionami, obszarami 
lokalnymi, wiejskimi i miejskimi;

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) pobudzanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) zwiększanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich i obszarów dorzeczy, 
jak również synergię w tym zakresie;
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Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera (d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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;

(i) skonsolidowaną tabelę mierzalnych 
jakościowych i ilościowych 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;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną, minimalizując koszty 
zewnętrzne w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020, 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.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione. Ocenę 
przeprowadza się w oparciu o wspólną 
metodologię z udziałem partnerów, o 
których mowa w art. 5.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wskaźniki odnoszące się do wpływu 
operacji na emisje hałasu, środowisko, 
bezpieczeństwo i zmianę klimatu zgodnie z 
celami strategii „Europa 2020”.

Poprawka 21
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 

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera mierzalne 
jakościowe i ilościowe cele końcowe i 
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określonych w art. 7 i 8. pośrednie, wskaźniki specyficzne dla 
programu oraz opis działań 
przewidzianych do podjęcia w celu 
dostosowania się do zasad określonych w 
art. 7 i 8.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu lepszego wykorzystania 
potencjału środków ochrony środowiska 
UE1 w każdym programie, planie i 
projekcie określa się wyniki oceny 
oddziaływania na środowisko wykonanej 
przez państwa członkowskie i innych 
promotorów projektów, w szczególności w 
oparciu o dyrektywę Rady 85/337/EWG z 
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne2, dyrektywę 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko3, dyrektywę 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory4 oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady: 
2000/60/WE z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej5 i 2009/147/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa6, tak aby wyeliminować 
lub, jeżeli jest to niemożliwe, zmniejszyć 
lub zrekompensować negatywny wpływ na 
środowisko, polegający np. na 
fragmentacji krajobrazu, zasklepianiu 
gleby, zanieczyszczeniu powietrza i wody 
czy zanieczyszczeniu hałasem, oraz 
skutecznie chronić różnorodność 
biologiczną.
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_________________________
1 Zob. COM (2012)0095 final „Lepsze 
wykorzystanie potencjału środków 
ochrony środowiska UE: budowanie 
zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą 
zdolność reakcji”.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
3 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
5 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
6 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności w prawodawstwie UE uwzględniono brzmienie wniosku 
Komisji dotyczącego ochrony środowiska (art. 42) w ramach rewizji unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (COM (2011)0650).

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Podstawę każdego programu, planu i 
projektu z zakresu transportu i mobilności 
stanowi ocena skutków dla 
bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom 
zgodnie z celem Unii polegającym na 
zmniejszeniu liczby wypadków 
śmiertelnych o 50% do 2020 r.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w szczególności w 
odniesieniu do celów pośrednich 

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego rozwoju i 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, w szczególności 
w odniesieniu do mierzalnych 
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określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu;

jakościowych i ilościowych celów 
pośrednich określonych dla 
poszczególnych programów w podstawie 
oceny wykonania oraz w odniesieniu do 
wsparcia wykorzystanego na cele 
dotyczące zmiany klimatu i różnorodności 
biologicznej;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
oceny ex ante w celu poprawy jakości 
projektowania każdego programu.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
we współpracy z Komisją i pod jej 
kierunkiem oceny ex ante w celu poprawy 
jakości projektowania każdego programu.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(m) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
minimalizację kosztów zewnętrznych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Z inicjatywy lub w imieniu Komisji bądź 
na wniosek państwa członkowskiego i po 
zatwierdzeniu tego wniosku przez Komisję
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą wspierać pomoc w 
zakresie przygotowania i monitorowania, a 
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są niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

także pomoc administracyjną i techniczną 
oraz środki oceny, audytu i kontroli, które 
są niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochody netto, które zostaną uzyskane po 
zakończeniu operacji w konkretnym 
okresie odniesienia, są określane z 
wyprzedzeniem za pomocą jednej z 
następujących metod:

Dochody netto, które zostaną uzyskane po 
zakończeniu operacji w konkretnym 
okresie odniesienia, są określane z 
wyprzedzeniem za pomocą:

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją relokowano;

(a) zaprzestano działalności produkcyjnej 
lub ją całkowicie bądź częściowo 
relokowano;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. Aby 
umożliwić właściwe przydzielenie kwot 
państwom członkowskim w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”, 
odpowiednio zmniejsza się przydział 
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każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku 1 do tego rozporządzenia, 
przy czym najwyższy priorytet mają
projekty zgodne z krajowymi alokacjami 
Funduszu Spójności.

Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc Europę”35

w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku 1 do tego rozporządzenia, 
przy czym priorytetowo traktuje się
projekty zgodne z krajowymi alokacjami 
Funduszu Spójności, dopilnowując, by nie 
wystąpiły nieprawidłowości w krajowych 
alokacjach. Komisja zapewnia 
kwalifikującym się państwom 
członkowskim konieczną koordynację i 
pomoc w celu usunięcia przeszkód natury 
administracyjnej i biurokratycznej oraz 
zapewnienia przejrzystego procesu wyboru 
projektów.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(vi) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich i obszarów 
dorzecza, jak również synergii w tym 
zakresie;
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 111 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. trwałości gospodarczej i finansowej 
projektu, przy czym istotne miejsce 
przyznaje się operacjom generującym 
dochód o wyższej stopie 
współfinansowania w stosunku do 
operacji niegenerujących dochodu;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 144a
Przejrzystość

Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej wszystkie umowy 
partnerskie, programy, strategie rozwoju 
lokalnego, programy operacyjne, główne 
projekty i wspólne plany działań przyjęte 
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przez Komisję dla każdego państwa 
członkowskiego. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przejrzyste, z obiektywnie 
weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i publicznie 
dostępnymi danymi źródłowymi;

– przejrzyste, łatwo zrozumiałe, z 
obiektywnie weryfikowalnymi celami oraz 
zidentyfikowanymi i publicznie 
dostępnymi danymi źródłowymi;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – rząd 7 

Tekst proponowany przez Komisję

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych
(o którym mowa w art. 9 
ust. 7)

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

– Gotowy jest kompleksowy 
planu transportu 
zawierający:

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność. priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
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gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

–realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego,
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),
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3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka Parlamentu

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu, usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych i 
realizacja brakujących 
połączeń 
transgranicznych z myślą 
o zapewnieniu efektywnej 
współmodalności 
(zgodnie z art. 9 pkt 7) 

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

– Gotowy jest kompleksowy 
plan transportu 
zawierający:

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność; priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
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spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – rząd 7.1 

Tekst proponowany przez Komisję

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(o którym mowa w art. 9 
ust. 7)

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym). 

– Gotowy jest kompleksowy 
planu transportu 
zawierający:

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność. priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
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zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem);

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka Parlamentu

7. Promowanie 
zrównoważonego 

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 

– Gotowy jest kompleksowy 
plan transportu 
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transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(zgodnie z art. 9 pkt 7)

krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym). 

zawierający:

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność; priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój (w tym 
bezpieczeństwo), 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:
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rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem);

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – rząd 7.1 

Tekst proponowany przez Komisję

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 

– Gotowy jest kompleksowy 
planu transportu 
zawierający:



PE486.053v03-00 28/40 AD\906416PL.doc

PL

infrastruktur sieciowych 
(o którym mowa w art. 9 
ust. 7)

bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym). 

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność. priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:
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T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem);

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka Parlamentu

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu, usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(zgodnie z art. 9 pkt 7)

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym). Transpozycja i 
stosowanie dyrektywy 
2011/76/UE w sprawie 

– Gotowy jest kompleksowy 
plan transportu 
zawierający:
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pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych 
typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe. 

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność; priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów,

– istniejące krajowe 
systemy pobierania opłat 
od użytkowników dróg, 
zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2011/76/UE, 
obejmujące odzyskiwanie 
kosztów infrastruktury, 
zagrożenie hałasem i 
zanieczyszczenie 
powietrza, stosowane na 
wszystkich autostradach 
od początku ich 
działalności.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
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krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem);

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Uzasadnienie

Obecnie polityka spójności umożliwia finansowanie budowy nowych autostrad, które nie są 
płatne od początku swojej działalności. Zapis ten powinien zagwarantować, że krajowe 
systemy pobierania opłat od użytkowników będą stosowane we wszystkich przedsięwzięciach 
współfinansowanych przez UE, zaś dochody będą wykorzystywane do odzyskiwania kosztów 
infrastruktury, co pozwoli obniżyć kwotę niezbędnego współfinansowania.

Poprawka 40
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – rząd 7.1 

Tekst proponowany przez Komisję

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(o którym mowa w art. 9 
ust. 7)

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

– Gotowy jest kompleksowy 
planu transportu 
zawierający:

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność. priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących
i beneficjentów do 
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realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka Parlamentu

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 

7.1. Drogi lądowe i 
wodne:  Istnienie 
kompleksowego, 
efektywnego krajowego 
planu transportu 

– Gotowy jest kompleksowy 
plan transportu 
zawierający:
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działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(zgodnie z art. 9 pkt 7)

wspólmodalnego, który 
we właściwy sposób 
ustala priorytety 
inwestycji, w tym systemy 
inteligentnego 
transportu, w bazową 
transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T), w 
sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

–  priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność; priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
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rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

zawierający:

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – rząd 7.2 

Tekst proponowany przez Komisję

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 

– Gotowy jest kompleksowy 
planu transportu 
zawierający:
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przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(o którym mowa w art. 9 
ust. 7)

właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność. priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego 
krajowego planu 
transportu czytelnego 
rozdziału dotyczącego 
rozwoju kolei, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei,
zawierający:
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bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 
krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału. 

2. realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

Poprawka Parlamentu

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów 
przepustowości w 
działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
(zgodnie z art. 9 pkt 7)

7.1. Drogi: Istnienie 
kompleksowego 
krajowego planu 
transportu, który we 
właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w 
bazową transeuropejską 
sieć transportową (TEN-
T), w sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność (w 
tym transport publiczny 
na szczeblu regionalnym i 
lokalnym).

– Gotowy jest kompleksowy 
plan transportu 
zawierający:
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– priorytety inwestycji w 
sieć bazową TEN-T, sieć 
kompleksową i wtórną 
łączność; priorytety 
uwzględniają wkład 
inwestycji w mobilność, 
trwały rozwój, 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz wkładu w jednolitą 
europejską przestrzeń 
transportową,

– realistyczne i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

– strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

– środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.

7.2. Kolej: Istnienie w 
ramach kompleksowego, 
efektywnego krajowego 
planu transportu 
współmodalnego
czytelnego rozdziału 
dotyczącego rozwoju 
kolei, który we właściwy 
sposób ustala priorytety 
inwestycji w bazową 
transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T), w 
sieć kompleksową 
(inwestycje inne niż w 
sieć bazową TEN-T) oraz 
we wtórną łączność 
systemu kolejowego, 
zgodnie z ich wkładem w 
mobilność, trwałość oraz 
efekty sieci na szczeblu 

– Gotowy jest rozdział 
kompleksowego planu 
transportu dotyczący 
rozwoju kolei, 
zawierający:
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krajowym i europejskim. 
Inwestycje obejmują 
aktywa ruchome i 
interoperacyjność oraz 
rozwijanie potencjału.

2. realistyczny i dojrzałe 
ramy projektu (wraz z 
harmonogramem, 
budżetem),

3. strategiczną ocenę 
środowiskową, 
spełniającą wymogi 
prawne dotyczące planu 
transportu, 

4. środki mające na celu 
zwiększenie zdolności 
instytucji pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów.
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