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Poprawka 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej oraz Komisji Budżetowej, 
jako komisji przedmiotowo właściwych, o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.

Or. en

Poprawka 26
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 –

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o odrzucenie
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej oraz Komisji Budżetowej, 
jako komisji przedmiotowo właściwych, o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.

Or. pt

Uzasadnienie

Uzależnianie takich kwestii jak finansowanie od odpowiedzi na europejski semestr i zalecenia 
dla poszczególnych krajów zwiększa ingerencyjny charakter UE oraz siłę jej instrumentów 
służących do szantażowania państw członkowskich UE w obszarze ich spraw wewnętrznych. 
Głównym celem jest zmuszenie państw członkowskich do wdrażania strategii politycznych 
mających na celu deregulację rynków oraz osłabienie praw pracowniczych, funkcji 
społecznych państwa i nadzoru publicznego nad strategicznymi sektorami gospodarki, a także 
zwiększenie niesprawiedliwości fiskalnej.
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Poprawka 27
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Art. 175 Traktatu stanowi między 
innymi, że państwa członkowskie powinny 
koordynować swoje polityki gospodarcze 
w taki sposób, aby osiągnąć także cele w 
zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej określone w art. 
174.

(2) Art. 175 Traktatu stanowi między 
innymi, że państwa członkowskie powinny 
koordynować swoje polityki gospodarcze 
w taki sposób, aby osiągnąć także cele w 
zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. fr

Poprawka 28
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. 
Państwa członkowskie opracowują swoje 
własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne wspierające realizację tych 
priorytetów. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform w celu określenia i 
skoordynowania priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych lub unijnych. 
Powinny też służyć wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

(3) Państwa członkowskie opracowują 
swoje własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne zgodnie ze swoimi 
interesami krajowymi i w ramach 
swobodnego sprawowania swojej 
suwerenności, a tym samym swobody 
współpracy między sobą, jeżeli wyrażą 
taką potrzebę.
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Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 
przypadkach.

Or. fr

Poprawka 29
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 
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przypadkach. przypadkach. Państwa członkowskie i 
Komisja zapewniają koordynację, 
komplementarność i spójność między 
programem a innymi instrumentami 
unijnymi, w szczególności przez unikanie 
powielania działań w ramach procesu.

Or. pt

Poprawka 30
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 
przypadkach.

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów, 
biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne 
oraz wyzwania powiązane z 
dysproporcjami regionalnymi i 
terytorialnymi. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform w celu określenia i 
skoordynowania priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych lub unijnych. 
Powinny też służyć wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
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Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 
Inwestycji oraz InvestEU – w stosownych 
przypadkach.

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform po przeprowadzeniu szeroko 
zakrojonych konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi, w celu określenia 
i skoordynowania priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych. Powinny też służyć 
wykorzystywaniu unijnego finansowania w 
spójny sposób oraz maksymalizowaniu 
wartości dodanej wsparcia finansowego 
pochodzącego w szczególności z 
programów wspieranych przez Unię w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU – w 
stosownych przypadkach.
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Or. en

Poprawka 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W ramach celów europejskiego 
semestru reformy strukturalne powinny 
opierać się na solidarności, integracji i 
sprawiedliwości społecznej w dążeniu do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i 
trwałego wzrostu gospodarczego, 
zapewniając tym samym równość, 
włączenie i dostęp do ochrony socjalnej 
dla wszystkich, zgodnie z kluczowymi 
zasadami Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 33
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 

skreśla się
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uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii.

Or. fr

Poprawka 34
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii.

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji, stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz 
promowania polityki demograficznej w 
Unii. Ponadto reformy powinny pomóc w 
usuwaniu wąskich gardeł oraz tworzeniu 
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korzystnego środowiska dla inwestycji i 
MŚP, także dla innowacyjnej i 
zrównoważonej reindustrializacji. W 
szczególności reforma systemów 
kształcenia i szkolenia powinna 
przyczynić się do pobudzenia działalności 
gospodarczej, zapewniając zarazem 
warunki dla średnio- i długoterminowego 
wzrostu.

Or. pt

Poprawka 35
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii.

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy gospodarcze i 
szybciej przezwyciężać ich skutki. 
Wdrażanie reform strukturalnych stanowi 
jeden z priorytetów politycznych Unii, 
ponieważ takie reformy mają na celu 
przyczynienie się do trwałego ożywienia 
gospodarczego, uwolnienie potencjału 
wzrostu, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczej i wsparcie procesu 
pozytywnej konwergencji. Realizacja 
reform strukturalnych może również 
przyczynić się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej, 
zwiększenia wydajności i inwestycji oraz 
stworzenia odpowiednich warunków 
ekonomicznych i społecznych dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii. Powinna także pomóc we 
wzmocnieniu rynku pracy oraz 
promowaniu godnych miejsc pracy 
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wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii.

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
dostosowanie się do rozwoju 
technologicznego, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczej i systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz wsparcie 
procesu pozytywnej konwergencji. 
Realizacja reform strukturalnych może 
również przyczynić się do wzmocnienia 
spójności gospodarczej i społecznej, 
zwiększenia wydajności i inwestycji oraz 
stworzenia odpowiednich warunków dla 
trwałego wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Unii, a także wzmocnienia 
odporności rynku pracy.

Or. en

Poprawka 37
Romana Tomc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych może również przyczynić 
się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Unii.

(4) Kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazał, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej 
przezwyciężać ich skutki. Wdrażanie 
reform strukturalnych stanowi jeden z 
priorytetów politycznych Unii, ponieważ 
takie reformy mają na celu przyczynienie 
się do trwałego ożywienia gospodarczego, 
uwolnienie potencjału wzrostu, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczej i 
wsparcie procesu pozytywnej 
konwergencji. Realizacja reform 
strukturalnych powinna również 
przyczynić się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, zwiększenia 
wydajności i inwestycji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków dla trwałego 
wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc 
pracy oraz zachowania i zwiększania 
włączenia społecznego i zatrudnienia w 
Unii.

Or. sl

Poprawka 38
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Reformy strukturalne mogą 
przyczynić się do osiągnięcia wysokiego 
stopnia odporności gospodarek krajowych 
i trwałej konwergencji między państwami 
członkowskimi, co ma zasadnicze 
znaczenie dla pomyślnego i 

(5) Reformy strukturalne powinny być 
przeprowadzane w taki sposób, aby nie 
pogarszać sytuacji gospodarczej będącej 
następstwem kryzysu i nie powinny 
prowadzić do rozwiązań 
oszczędnościowych, które pogłębiają 
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niezakłóconego uczestnictwa w unii 
gospodarczej i walutowej. To osiągnięcie 
wysokiego stopnia trwałej konwergencji 
ma szczególne znaczenie dla państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro, w ramach ich przygotowań do 
przystąpienia do strefy euro.

ubóstwo.

Or. fr

Poprawka 39
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych w 
państwach członkowskich nadal nie jest 
wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do 
takich reform.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 40
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych w 
państwach członkowskich nadal nie jest 

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych w 
państwach członkowskich nadal nie jest 
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wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform.

wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform. Aby móc to osiągnąć proces musi 
odbywać się przy pogłębionym dialogu 
Komisji i państw członkowskich z 
uwzględnieniem roli parlamentów 
narodowych w realizacji reform.

Or. pl

Poprawka 41
Romana Tomc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych w 
państwach członkowskich nadal nie jest 
wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform.

(6) W skali całej Unii stopień 
wdrożenia reform strukturalnych w 
państwach członkowskich nadal nie jest 
wystarczający. Doświadczenia związane z 
wdrażaniem mechanizmu koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
europejskiego semestru pokazują, że w 
ogólnym ujęciu wdrażanie reform 
strukturalnych przebiega powoli i 
nierównomiernie oraz że należy 
zintensyfikować krajowe wysiłki w tym 
zakresie i stworzyć system zachęt do takich 
reform z wykorzystaniem wsparcia w 
obszarze polityki spójności.

Or. sl

Poprawka 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Istnieje potrzeba przeprowadzenia 
progresywnych reform, które są 
odpowiedzialne społecznie, inteligentne, 
trwałe i sprzyjające włączeniu 
społecznemu, aby spełnić wymogi, o 
których mowa w art. 9 TFUE. Unia 
włączyła wdrażanie takich reform 
strukturalnych do swoich priorytetów 
politycznych w celu zapewnienia trwałego 
wzrostu gospodarczego, wzmocnienia 
zdolności dostosowawczych, tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, 
promowania inwestycji oraz wspierania 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 43
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82519 
utworzono program wspierania reform 
strukturalnych na lata 2017–2020, 
dysponujący budżetem w wysokości 142 
800 000 EUR. Program ten ustanowiono w 
celu wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich w zakresie przygotowania i 
wdrożenia reform administracyjnych i 
strukturalnych sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie 
na rzecz skutecznego i wydajnego 
wykorzystania funduszy unijnych. 
Wsparcie techniczne w ramach tego 
programu jest udzielane przez Komisję na 

(7) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82519 
utworzono program wspierania reform 
strukturalnych na lata 2017–2020, 
dysponujący budżetem w wysokości 142 
800 000 EUR. Program ten ustanowiono w 
celu wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich w zakresie przygotowania i 
wdrożenia reform administracyjnych i 
strukturalnych sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie 
na rzecz skutecznego i wydajnego 
wykorzystania funduszy unijnych. 
Wsparcie techniczne w ramach tego 
programu jest udzielane przez Komisję na 
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żądanie państwa członkowskiego i może 
obejmować szereg obszarów polityki. 
Pierwsze doświadczenia z programem 
wspierania reform strukturalnych pokazały, 
że zapotrzebowanie na wsparcie techniczne 
przekraczało roczny dostępny budżet ok. 
czterokrotnie (w 2017 r.) i pięciokrotnie (w 
2018 r.).

żądanie państwa członkowskiego i może 
obejmować szereg obszarów polityki. 
Pierwsze doświadczenia z programem 
wspierania reform strukturalnych pokazały, 
że zapotrzebowanie na wsparcie techniczne 
przekraczało roczny dostępny budżet ok. 
czterokrotnie (w 2017 r.) i pięciokrotnie (w 
2018 r.), w związku z czym Komisja 
zaproponowała zwiększenie budżetu na 
2019 i 2020 r.

__________________ __________________
19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z 
dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia 
Programu wspierania reform 
strukturalnych na lata 2017–2020 oraz 
zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i 
(UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 129 z 
19.5.2017, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z 
dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia 
Programu wspierania reform 
strukturalnych na lata 2017–2020 oraz 
zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i 
(UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 129 z 
19.5.2017, s. 1).

Or. pt

Poprawka 44
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Inne instrumenty i programy unijne 
również wnoszą znaczny wkład w poprawę 
warunków dla niektórych inwestycji w 
państwach członkowskich, co może 
sprzyjać takim reformom lub stanowić ich 
element. W szczególności, fundusze unijne 
objęte rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr RRRR/XX 
[RWP] uzależniają inwestycje od 
warunków podstawowych (zwanych 
wcześniej „warunkami wstępnymi”), 
przewidują mechanizm zarządzania 
makroekonomicznego i mogą finansować 
koszty reform strukturalnych związane z 
inwestycjami w obszarach istotnych dla 
polityki spójności. Żaden instrument nie 

(8) Inne instrumenty i programy 
finansowane przez państwa członkowskie 
również wnoszą znaczny wkład w poprawę 
warunków dla niektórych inwestycji w 
państwach członkowskich. W 
szczególności, fundusze unijne objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr RRRR/XX 
[RWP] uzależniają inwestycje od 
warunków podstawowych (zwanych 
wcześniej „warunkami wstępnymi”), 
przewidują mechanizm zarządzania 
makroekonomicznego i mogą finansować 
koszty reform strukturalnych związane z 
inwestycjami w obszarach istotnych dla 
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przewiduje jednak obecnie bezpośredniego 
wsparcia finansowego zachęcającego 
państwa członkowskie do wdrażania 
reform we wszystkich obszarach polityki w 
odpowiedzi na wyzwania wskazane w 
ramach europejskiego semestru. Nie 
istnieją też obecnie żadne instrumenty 
zapewniające wyspecjalizowane i 
ukierunkowane wsparcie finansowe i 
techniczne na rzecz państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro, aby pomóc im wdrażać reformy, 
które są istotne dla przygotowania się do 
przystąpienia do strefy euro.

polityki spójności.

Or. fr

Poprawka 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Instytucje i organy Unii mają 
bogate doświadczenie, jeśli chodzi o 
udzielanie organom krajowym i władzom 
niższego szczebla w państwach 
członkowskich oraz partnerom 
społecznym szczególnego wsparcia w 
zakresie budowania zdolności i wdrażania 
polityki spójności. Doświadczenie to 
należy wykorzystać, aby ułatwić Unii 
udzielanie wsparcia państwom 
członkowskim w celu zwiększenia ich 
potencjału wzrostu i spójności społecznej 
za pomocą środków mających podwyższyć 
wskaźniki zatrudnienia, zwalczać 
wykluczenie i ubóstwo oraz zwiększyć 
dostępność usług świadczonych w 
interesie ogólnym, w tym jakość edukacji 
oraz usług opieki społecznej i zdrowotnej.

Or. en
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Poprawka 46
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów. 
Program powinien kontynuować działania 
programu wspierania reform strukturalnych 
i utrzymać jego sposób funkcjonowania, 
ponieważ okazał się on bardzo przydatny i 
został doceniony przez państwa 
członkowskie za wzmacnianie zdolności 
administracyjnych organów krajowych w 
różnych obszarach polityki. Program 
powinien również obejmować 
ukierunkowane wsparcie na rzecz reform w 
państwach członkowskich, których walutą 
nie jest euro i które podjęły wyraźne 
działania zmierzające do przyjęcia jednej 
waluty w określonym terminie.

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów. 
Program powinien kontynuować działania 
programu wspierania reform strukturalnych 
i utrzymać jego sposób funkcjonowania, 
ponieważ okazał się on bardzo przydatny i 
został doceniony przez państwa 
członkowskie za wzmacnianie zdolności 
administracyjnych organów krajowych w 
różnych obszarach polityki, a także opiera 
się na zasadach Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Program powinien 
również obejmować ukierunkowane 
wsparcie na rzecz reform w państwach 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro i które podjęły wyraźne działania 
zmierzające do przyjęcia jednej waluty w 
określonym terminie.

Or. pt

Poprawka 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów. 
Program powinien kontynuować działania 
programu wspierania reform strukturalnych 
i utrzymać jego sposób funkcjonowania, 
ponieważ okazał się on bardzo przydatny i 
został doceniony przez państwa 
członkowskie za wzmacnianie zdolności 
administracyjnych organów krajowych w 
różnych obszarach polityki. Program 
powinien również obejmować 
ukierunkowane wsparcie na rzecz reform w 
państwach członkowskich, których walutą 
nie jest euro i które podjęły wyraźne 
działania zmierzające do przyjęcia jednej 
waluty w określonym terminie.

(10) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim przez 
oferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego oraz wsparcia technicznego. 
W tym celu należy ustanowić nowy 
program wspierania reform („program”), 
aby zapewniał skuteczne zachęty dla 
państw członkowskich do 
zintensyfikowania wdrażania reform 
strukturalnych. Program powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów. 
Program powinien kontynuować działania 
programu wspierania reform strukturalnych 
i utrzymać jego sposób funkcjonowania, 
ponieważ okazał się on bardzo przydatny i 
został doceniony przez państwa 
członkowskie za wzmacnianie zdolności 
administracyjnych organów krajowych w 
różnych obszarach polityki, a także 
opierać się na zasadach ustanowionych w 
Europejskim filarze praw socjalnych i 
celach zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Program powinien również obejmować 
ukierunkowane wsparcie na rzecz reform w 
państwach członkowskich, których walutą 
nie jest euro, ale które mają obowiązek 
przyjęcia jednej waluty.

Or. en

Poprawka 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W przypadku gdy organy krajowe 
państw członkowskich nie podejmują 
działań w celu przyjęcia jednej waluty, 
program powinien przekazywać część 
dostępnych środków finansowych 
przydzielonych dla danego państwa 
członkowskiego innym zainteresowanym 
stronom, aby stymulować debatę 
publiczną na temat przystąpienia do strefy 
euro oraz przeprowadzać badania 
przygotowawcze i konsultacje.

Or. en

Poprawka 49
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby umożliwić dostarczanie 
poszczególnych typów koniecznego 
wsparcia oraz uwzględnienie szczególnego 
charakteru każdego rodzaju wsparcia, w 
ramach programu należy ustanowić trzy 
odrębne, ale uzupełniające się 
instrumenty, tj. narzędzie realizacji 
reform, instrument wsparcia technicznego 
oraz specjalny instrument wsparcia 
konwergencji, pomagający w 
przygotowaniach do członkostwa w strefie 
euro.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 50
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13



AM\1198761PL.docx 21/80 PE647.142v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających 
na wyzwania o charakterze strukturalnym 
i pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 51
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym i 
pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym i 
pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych. Należy także 
zapewnić odpowiedni poziom 
zaangażowania organów regionalnych i 
lokalnych w przygotowanie i 
przeprowadzenie reform strukturalnych.

Or. pt

Poprawka 52
Romana Tomc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym i 
pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, trwałego wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
włączenia społecznego i zatrudnienia. 
Dlatego też powinien on zapewniać 
zachęty finansowe do podejmowania 
działań odpowiadających na wyzwania o 
charakterze strukturalnym i pomagać 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich w zakresie ich 
instytucji oraz sektorów gospodarczych i 
społecznych.

Or. sl

Poprawka 53
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym i 
pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, inwestycji, 
konkurencyjności, wydajności, trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Dlatego też powinien on zapewniać 
zachęty finansowe do podejmowania 
działań odpowiadających na wyzwania o 
charakterze strukturalnym i pomagać 
wzmacniać zdolności administracyjne i 
instytucjonalne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

Or. en
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Poprawka 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Dlatego też powinien on 
zapewniać zachęty finansowe do 
podejmowania działań odpowiadających na 
wyzwania o charakterze strukturalnym i 
pomagać wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich w 
zakresie ich instytucji oraz sektorów 
gospodarczych i społecznych.

(13) Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, 
konkurencyjności, wydajności, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia Dlatego też 
powinien on zapewniać zachęty finansowe 
do podejmowania działań 
odpowiadających na wyzwania o 
charakterze strukturalnym i pomagać 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich w zakresie ich 
instytucji oraz sektorów gospodarczych i 
społecznych.

Or. en

Poprawka 55
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. W 
przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich i 
końcowych na drodze do wprowadzenia w 
życie zobowiązań do reform. Ich 
osiągnięcie powoduje uruchomienie zachęt 
finansowych. W przypadku instrumentu 
wsparcia technicznego powinny one 
wspierać organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. W 
przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich i 
końcowych na drodze do wprowadzenia w 
życie zobowiązań do reform. Ich 
osiągnięcie powoduje uruchomienie zachęt 
finansowych. W przypadku instrumentu 
wsparcia technicznego powinny one 
wspierać organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 
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praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być realizowane we wszystkich 
państwach członkowskich w ramach tych 
dwóch instrumentów oraz – w kontekście 
instrumentu wsparcia konwergencji – 
przez państwa członkowskie, których 
walutą nie jest euro, a które podjęły 
wyraźne działania zmierzające do 
przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie.

praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być określane we wszystkich 
państwach członkowskich z 
poszanowaniem ich suwerenności 
narodowej.

Or. fr

Poprawka 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. W 
przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich i 
końcowych na drodze do wprowadzenia w 
życie zobowiązań do reform. Ich 
osiągnięcie powoduje uruchomienie zachęt 
finansowych. W przypadku instrumentu 
wsparcia technicznego powinny one 
wspierać organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 
praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być realizowane we wszystkich 
państwach członkowskich w ramach tych 
dwóch instrumentów oraz – w kontekście 
instrumentu wsparcia konwergencji – przez 
państwa członkowskie, których walutą nie 
jest euro, a które podjęły wyraźne 
działania zmierzające do przyjęcia jednej 

(14) Cele szczegółowe powinny być 
określane dla każdego instrumentu 
wchodzącego w skład programu. W 
przypadku narzędzia realizacji reform 
powinny one polegać na osiągnięciu 
określonych celów pośrednich i 
końcowych na drodze do wprowadzenia w 
życie zobowiązań do reform. Ich 
osiągnięcie powoduje uruchomienie zachęt 
finansowych. W przypadku instrumentu 
wsparcia technicznego powinny one 
wspierać organy krajowe w ich działaniach 
w zakresie opracowywania i wdrażania 
reform, poprzez uwzględnianie dobrych 
praktyk i wniosków zgromadzonych przez 
inne państwa członkowskie. Cele te 
powinny być realizowane we wszystkich 
państwach członkowskich w ramach tych 
dwóch instrumentów oraz – w kontekście 
instrumentu wsparcia konwergencji – przez 
państwa członkowskie, których walutą nie 
jest euro, a które nie podlegają klauzuli 
opt-out
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waluty w określonym terminie.

Or. en

Poprawka 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W przypadku gdy w europejskim 
semestrze, a w szczególności w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
identyfikowane są wyzwania, które 
wymagają pilnych reform, ale dane 
państwo członkowskie nie wykorzystuje 
przydzielonego finansowania i nie 
rozpoczyna reformy lub finansowanie 
takie zostało zawieszone przez Komisję, 
część przydzielonych środków 
finansowych powinna być udostępniana 
władzom lokalnym i innym 
zainteresowanym stronom za pomocą 
mechanizmu konkurencyjnego 
obsługiwanego przez Komisję, aby 
wspierać działania na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, które 
przyczyniają się do sprostania tym 
wyzwaniom.

Or. en

Poprawka 58
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 

skreśla się
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wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych z 
zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym.

Or. fr

Poprawka 59
Antonius Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 
wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych z 
zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami instytucjonalnymi 
i administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów i usług, rynkami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym.

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 
wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych z 
zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami instytucjonalnymi 
i administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów, wykorzystaniem 
rewolucji technologicznej, rynkami usług, 
rynkami pracy, umiejętnościami 
potrzebnymi w miejscu pracy, polityką na 
rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym.
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Or. en

Poprawka 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia, aby reformy 
wspierane w ramach programu dotyczyły 
wszystkich najważniejszych obszarów 
gospodarczych i społecznych, wsparcie 
finansowe i wsparcie techniczne udzielane 
przez Komisję – na wniosek państwa 
członkowskiego – powinno obejmować 
szeroki zakres polityk, w tym związanych z 
zarządzaniem finansami i aktywami 
publicznymi, reformami instytucjonalnymi 
i administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów i usług, rynkami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 61
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zaspokojenia dodatkowych 
potrzeb w ramach programu państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przesuwania do budżetu programu 
zaprogramowanych środków według 
metody zarządzania dzielonego w ramach 
funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią 

skreśla się
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procedurą. Przesunięte środki powinny 
być wdrażane zgodnie z zasadami 
niniejszego programu i wykorzystywane 
na rzecz zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 62
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejszy 
program przyczyni się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną 
określone podczas opracowania i 
wdrażania programu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen i 
przeglądów.

(18) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejszy 
program przyczyni się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu poprzez 
nakłady państw członkowskich na 
realizację celów klimatycznych w ramach 
swobodnej współpracy między 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. fr

Poprawka 63
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
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reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów.

reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów. Proces przygotowania i 
uzgadniania treści zaleceń dla państw 
członkowskich powinien uwzględniać 
rekomendacje stanowisk rządów, co 
zwiększy poczucie współodpowiedzialności 
państw w stosunku do skuteczności 
przeprowadzanych reform.

Or. pl

Poprawka 64
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów.

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów, z uwzględnieniem wskaźników 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych każdego państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów.

(19) W przypadku narzędzia realizacji 
reform konieczne jest określenie rodzajów 
reform, które powinny kwalifikować się do 
wsparcia finansowego. Aby zapewnić ich 
wkład w realizację celów programu, 
kwalifikujące się reformy powinny 
odpowiadać na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w 
tym w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów, z uwzględnieniem szczególnej 
sytuacji społecznej w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 66
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Ponadto, z uwzględnieniem 
rozwoju technologicznego, program 
przyczyni się do przyjęcia zintegrowanych 
planów inwestycyjnych w obszarze 
infrastruktury cyfrowej i umiejętności 
oraz stworzenia skutecznych ram 
finansowania dla nich, co zapewni 
największą możliwą konkurencyjność 
europejskich regionów w okresie 2021–
2030. 

Or. el
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Poprawka 67
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 
puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać w 
jasny i przejrzysty sposób na podstawie 
liczby ludności każdego państwa 
członkowskiego, z zastosowaniem zasady 
degresywnej proporcjonalności, na 
podstawie zarówno jego PKB na 
mieszkańca – w sposób odwrotnie 
proporcjonalny – jak i stopy bezrobocia. 
Aby zachęty finansowe rozkładały się na 
cały okres stosowania programu, środki 
finansowe powinny być przydzielane 
państwom członkowskim etapowo. 
Podczas pierwszego etapu trwającego 20 
miesięcy państwom członkowskim 
powinna być udostępniana część 
wynosząca 75 % (16 500 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
narzędzia realizacji reform; po 
przedstawieniu projektu zobowiązań do 
reform państwa członkowskie będą mogły 
otrzymać kwotę nieprzekraczającą ich 
maksymalnego przydziału.

Or. pt

Poprawka 68
Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 
puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich oraz sytuacji społeczno-
gospodarczej kraju mierzonej w oparciu o 
wskaźniki wykluczenia społecznego, 
ubóstwa i bezrobocia. Aby zachęty 
finansowe rozkładały się na cały okres 
stosowania programu, środki finansowe 
powinny być przydzielane państwom 
członkowskim etapowo. Podczas 
pierwszego dwudziestomiesięcznego etapu 
państwom członkowskim powinna być 
udostępniana połowa (11 000 000 000 
EUR) całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform; 
po przedstawieniu projektu zobowiązań do 
reform państwa członkowskie będą mogły 
otrzymać kwotę nieprzekraczającą ich 
maksymalnego przydziału.

Or. it

Poprawka 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
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alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 
puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich i ich sytuacji gospodarczej, 
na przykład na podstawie wskaźnika PKB 
na mieszkańca. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 
puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

Or. en

Poprawka 70
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 

(20) Aby stworzyć poważną zachętę dla 
państw członkowskich do przeprowadzania 
reform strukturalnych z uwzględnieniem 
wyzwań społecznych, gospodarczych i 
terytorialnych oraz potrzeb 
inwestycyjnych, należy określić 
maksymalny wkład finansowy, który 
będzie dostępny dla tych państw w ramach 
instrumentu na każdym etapie procesu 
alokacji i na każde wezwanie. Ten 
maksymalny wkład należy obliczać na 
podstawie liczby ludności państw 
członkowskich. Aby zachęty finansowe 
rozkładały się na cały okres stosowania 
programu, środki finansowe powinny być 
przydzielane państwom członkowskim 
etapowo. Podczas pierwszego 
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puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim powinna być udostępniana 
połowa (11 000 000 000 EUR) całkowitej 
puli środków finansowych narzędzia 
realizacji reform; po przedstawieniu 
projektu zobowiązań do reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału.

Or. en

Poprawka 71
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia przejrzystości 
i efektywności podczas kolejnego etapu, 
trwającego do końca programu, Komisja 
powinna przeprowadzać w określonych 
odstępach czasu wezwania, aby przydzielić 
pozostałą połowę (11 000 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu oraz niewykorzystane kwoty z 
poprzedniego etapu. W tym celu należy 
stosować nieskomplikowane procedury. W 
ramach każdego wezwania Komisja 
powinna wzywać do przedkładania 
projektów reform wszystkie państwa 
członkowskie jednocześnie; na podstawie 
tych projektów reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać swój 
maksymalny wkład finansowy. W celu 
zapewnienia przejrzystości pierwsze 
wezwanie Komisji w ramach drugiego 
etapu powinno dotyczyć pozostałej kwoty 
stanowiącej połowę całkowitej puli 
środków finansowych instrumentu (11 
000 000 000 EUR). Komisja powinna 
przeprowadzać kolejne wezwania tylko w 
przypadku, gdy całkowita pula środków 
finansowych nie została w pełni 
wykorzystana. Komisja będzie przyjmować 

skreśla się
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i publikować orientacyjny kalendarz 
przyszłych wezwań, które będą 
organizowane, podając przy każdym 
wezwaniu informację o wysokości kwoty 
pozostałej z całkowitej puli środków 
finansowych, która jest dostępna w 
ramach danego wezwania.

Or. fr

Poprawka 72
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia przejrzystości i 
efektywności podczas kolejnego etapu, 
trwającego do końca programu, Komisja 
powinna przeprowadzać w określonych 
odstępach czasu wezwania, aby przydzielić 
pozostałą połowę (11 000 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu oraz niewykorzystane kwoty z 
poprzedniego etapu. W tym celu należy 
stosować nieskomplikowane procedury. W 
ramach każdego wezwania Komisja 
powinna wzywać do przedkładania 
projektów reform wszystkie państwa 
członkowskie jednocześnie; na podstawie 
tych projektów reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać swój 
maksymalny wkład finansowy. W celu 
zapewnienia przejrzystości pierwsze 
wezwanie Komisji w ramach drugiego 
etapu powinno dotyczyć pozostałej kwoty 
stanowiącej połowę całkowitej puli 
środków finansowych instrumentu (11 000 
000 000 EUR). Komisja powinna 
przeprowadzać kolejne wezwania tylko w 
przypadku, gdy całkowita pula środków 
finansowych nie została w pełni 
wykorzystana. Komisja będzie 
przyjmować i publikować orientacyjny 
kalendarz przyszłych wezwań, które będą 

(21) W celu zapewnienia przejrzystości i 
efektywności podczas kolejnego etapu, 
trwającego do końca programu, Komisja 
powinna przeprowadzać w określonych 
odstępach czasu wezwania, aby przydzielić 
pozostałe 25 % (5 500 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu oraz niewykorzystane kwoty z 
poprzedniego etapu W tym celu należy 
stosować nieskomplikowane procedury. W 
ramach każdego wezwania Komisja 
powinna wzywać do przedkładania 
projektów reform wszystkie państwa 
członkowskie jednocześnie; na podstawie 
tych projektów reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać swój 
maksymalny wkład finansowy. W celu 
zapewnienia przejrzystości pierwsze 
wezwanie Komisji w ramach drugiego 
etapu powinno dotyczyć pozostałej kwoty 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu (5 000 000 000 EUR). 
Komisja powinna przeprowadzać kolejne 
wezwania tylko w przypadku, gdy 
całkowita pula środków finansowych nie 
została w pełni wykorzystana. Komisja 
będzie przyjmować i publikować 
orientacyjny kalendarz przyszłych 
wezwań, które będą organizowane, podając 
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organizowane, podając przy każdym 
wezwaniu informację o wysokości kwoty 
pozostałej z całkowitej puli środków 
finansowych, która jest dostępna w ramach 
danego wezwania.

przy każdym wezwaniu informację o 
wysokości kwoty pozostałej z całkowitej 
puli środków finansowych, która jest 
dostępna w ramach danego wezwania.

Or. pt

Poprawka 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia przejrzystości i 
efektywności podczas kolejnego etapu, 
trwającego do końca programu, Komisja 
powinna przeprowadzać w określonych 
odstępach czasu wezwania, aby przydzielić 
pozostałą połowę (11 000 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu oraz niewykorzystane kwoty z 
poprzedniego etapu. W tym celu należy 
stosować nieskomplikowane procedury. W 
ramach każdego wezwania Komisja 
powinna wzywać do przedkładania 
projektów reform wszystkie państwa 
członkowskie jednocześnie; na podstawie 
tych projektów reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać swój 
maksymalny wkład finansowy. W celu 
zapewnienia przejrzystości pierwsze 
wezwanie Komisji w ramach drugiego 
etapu powinno dotyczyć pozostałej kwoty 
stanowiącej połowę całkowitej puli 
środków finansowych instrumentu (11 000 
000 000 EUR). Komisja powinna 
przeprowadzać kolejne wezwania tylko w 
przypadku, gdy całkowita pula środków 
finansowych nie została w pełni 
wykorzystana. Komisja będzie 
przyjmować i publikować orientacyjny 
kalendarz przyszłych wezwań, które będą 
organizowane, podając przy każdym 

(21) W celu zapewnienia przejrzystości i 
efektywności podczas kolejnego etapu, 
trwającego do końca programu, Komisja 
powinna przeprowadzać w określonych 
odstępach czasu wezwania, aby przydzielić 
pozostałą połowę (11 000 000 000 EUR) 
całkowitej puli środków finansowych 
instrumentu oraz niewykorzystane kwoty z 
poprzedniego etapu. W tym celu należy 
stosować nieskomplikowane procedury. W 
ramach każdego wezwania Komisja 
powinna wzywać do przedkładania 
projektów reform wszystkie państwa 
członkowskie jednocześnie; na podstawie 
tych projektów reform państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać swój 
maksymalny wkład finansowy. Każdy 
projekt powinien podlegać szeroko 
zakrojonym konsultacjom z udziałem 
zainteresowanych stron przed jego 
przedłożeniem. W celu zapewnienia 
przejrzystości pierwsze wezwanie Komisji 
w ramach drugiego etapu powinno 
dotyczyć pozostałej kwoty stanowiącej 
połowę całkowitej puli środków 
finansowych instrumentu (11 000 000 000 
EUR). Komisja powinna przeprowadzać 
kolejne wezwania tylko w przypadku, gdy 
całkowita pula środków finansowych nie 
została w pełni wykorzystana. Komisja 
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wezwaniu informację o wysokości kwoty 
pozostałej z całkowitej puli środków 
finansowych, która jest dostępna w ramach 
danego wezwania.

będzie przyjmować i publikować 
orientacyjny kalendarz przyszłych 
wezwań, które będą organizowane, podając 
przy każdym wezwaniu informację o 
wysokości kwoty pozostałej z całkowitej 
puli środków finansowych, która jest 
dostępna w ramach danego wezwania.

Or. en

Poprawka 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
W celu usprawnienia procedur państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale w 
formie odrębnego załącznika, który może 
być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 
nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, należy szczególnie 
zachęcać do zgłaszania w ramach 
narzędzia realizacji reform projektów 
działań, które rozwiążą problemy będące 
źródłem takich nadmiernych zakłóceń.

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego 
i odpowiednio udokumentowanego 
procesu konsultacji publicznych państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale w 
formie odrębnego załącznika, który może 
być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 
nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, oraz państwa, w 
których występuje pilna potrzeba 
przeprowadzenia reform, zidentyfikowana 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
należy szczególnie zachęcać do zgłaszania 
w ramach narzędzia realizacji reform 
projektów działań, które odpowiadają na 
wyzwania.

Or. en
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Poprawka 75
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
W celu usprawnienia procedur państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale w 
formie odrębnego załącznika, który może 
być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 
nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, należy szczególnie 
zachęcać do zgłaszania w ramach 
narzędzia realizacji reform projektów 
działań, które rozwiążą problemy będące 
źródłem takich nadmiernych zakłóceń.

(22) Konieczne jest określenie jasnej i 
prostej procedury dotyczącej składania 
projektów zobowiązań do reform przez 
państwa członkowskie oraz treści tych 
projektów. W celu usprawnienia procedur 
państwo członkowskie powinno 
przedstawiać projekt zobowiązań do 
reform wraz ze swoim krajowym 
programem reform, ale w formie 
odrębnego załącznika, który może być 
również dostarczony w innym terminie. 
Uczestnictwo w programie jest wprawdzie 
dobrowolne, ale państwa członkowskie, w 
których występują nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, należy 
szczególnie zachęcać do zgłaszania w 
ramach narzędzia realizacji reform 
projektów działań, które rozwiążą 
problemy będące źródłem takich 
nadmiernych zakłóceń.

Or. pt

Poprawka 76
Romana Tomc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
zobowiązań do reform przez państwa 
członkowskie oraz treści tych projektów. 
W celu usprawnienia procedur państwo 
członkowskie powinno przedstawiać 
projekt zobowiązań do reform wraz ze 
swoim krajowym programem reform, ale w 

(22) Konieczne jest określenie 
przejrzystej procedury dotyczącej składania 
projektów zobowiązań do reform przez 
państwa członkowskie oraz treści tych 
projektów. W celu usprawnienia procedur 
państwo członkowskie powinno 
przedstawiać projekt zobowiązań do 
reform wraz ze swoim krajowym 
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formie odrębnego załącznika, który może 
być również dostarczony w innym 
terminie. Uczestnictwo w programie jest 
wprawdzie dobrowolne, ale państwa 
członkowskie, w których występują 
nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, należy szczególnie 
zachęcać do zgłaszania w ramach 
narzędzia realizacji reform projektów 
działań, które rozwiążą problemy będące 
źródłem takich nadmiernych zakłóceń.

programem reform, ale w formie 
odrębnego załącznika, który może być 
również dostarczony w innym terminie. 
Uczestnictwo w programie jest wprawdzie 
dobrowolne, ale państwa członkowskie, w 
których występują nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, należy 
szczególnie zachęcać do zgłaszania w 
ramach narzędzia realizacji reform 
projektów działań, które rozwiążą 
problemy będące źródłem takich 
nadmiernych zakłóceń.

Or. sl

Poprawka 77
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby zapewnić poczucie 
odpowiedzialności za reformy i skupić się 
na istotnych reformach, państwa 
członkowskie powinny wskazać 
zobowiązania do reform odpowiadających 
na wyzwania określone w kontekście 
europejskiego semestru (w tym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów) i 
zaproponować szczegółowy pakiet 
środków służących wdrożeniu tych reform, 
wskazując odpowiednie cele pośrednie i 
końcowe oraz harmonogram wdrażania 
nieprzekraczający trzech lat. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do ścisłej 
współpracy między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

(23) Państwa członkowskie powinny 
wskazać zobowiązania do reform i 
zaproponować szczegółowy pakiet 
środków służących wdrożeniu tych reform, 
wskazując odpowiednie cele pośrednie i 
końcowe oraz harmonogram wdrażania 
nieprzekraczający trzech lat. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do ścisłej 
współpracy między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. fr

Poprawka 78
Joanna Kopcińska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby zapewnić poczucie 
odpowiedzialności za reformy i skupić się 
na istotnych reformach, państwa 
członkowskie powinny wskazać 
zobowiązania do reform odpowiadających 
na wyzwania określone w kontekście 
europejskiego semestru (w tym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów) i 
zaproponować szczegółowy pakiet 
środków służących wdrożeniu tych reform, 
wskazując odpowiednie cele pośrednie i 
końcowe oraz harmonogram wdrażania 
nieprzekraczający trzech lat. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do ścisłej 
współpracy między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

(23) Aby zapewnić poczucie 
odpowiedzialności za reformy i skupić się 
na istotnych reformach, państwa 
członkowskie powinny wskazać 
zobowiązania do reform odpowiadających 
na wyzwania określone w kontekście 
europejskiego semestru (w tym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów) i 
zaproponować szczegółowy pakiet 
środków służących wdrożeniu tych reform, 
wskazując odpowiednie cele pośrednie i 
końcowe oraz harmonogram wdrażania 
nieprzekraczający trzech lat. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do realnej 
poprawy współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi, co przełoży się 
na bardziej skuteczne wdrażanie reform.

Or. pl

Poprawka 79
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz ustalać przydzieloną 
kwotę na podstawie przejrzystych 
kryteriów. W tym celu Komisja powinna 
uwzględnić informacje merytoryczne 
przedstawione przez państwa członkowskie 
i ocenić, czy zobowiązania do reform 
proponowane przez państwa członkowskie 
są w stanie skutecznie odpowiedzieć na 
wyzwania wskazane w kontekście 
europejskiego semestru, czy stanowią one 
kompleksowy pakiet reform, zwiększają 

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz proponować Radzie 
przydzieloną kwotę na podstawie 
przejrzystych kryteriów. W tym celu 
Komisja powinna uwzględnić informacje 
merytoryczne przedstawione przez państwa 
członkowskie i ocenić, czy zobowiązania 
do reform proponowane przez państwa 
członkowskie są w stanie skutecznie 
odpowiedzieć na wyzwania wskazane w 
kontekście europejskiego semestru, czy 
stanowią one kompleksowy pakiet reform, 
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wydajność i odporność gospodarki 
krajowej oraz czy ich wdrożenie wywrze w 
państwie członkowskim trwały wpływ, w 
stosownych przypadkach przez 
wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 
krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 
skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat.

zwiększają wydajność i odporność 
gospodarki krajowej oraz czy ich 
wdrożenie wywrze w państwie 
członkowskim trwały wpływ, w 
stosownych przypadkach przez 
wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 
krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 
skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat.

Or. fr

Poprawka 80
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz ustalać przydzieloną 
kwotę na podstawie przejrzystych 
kryteriów. W tym celu Komisja powinna 
uwzględnić informacje merytoryczne 
przedstawione przez państwa członkowskie 
i ocenić, czy zobowiązania do reform 
proponowane przez państwa członkowskie 
są w stanie skutecznie odpowiedzieć na 
wyzwania wskazane w kontekście 
europejskiego semestru, czy stanowią one 
kompleksowy pakiet reform, zwiększają 
wydajność i odporność gospodarki 
krajowej oraz czy ich wdrożenie wywrze w 
państwie członkowskim trwały wpływ, w 
stosownych przypadkach przez 
wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz ustalać przydzieloną 
kwotę na podstawie przejrzystych 
kryteriów. W tym celu Komisja powinna 
uwzględnić informacje merytoryczne 
przedstawione przez państwa członkowskie 
i ocenić, czy zobowiązania do reform 
proponowane przez państwa członkowskie 
są w stanie skutecznie odpowiedzieć na 
wyzwania wskazane w kontekście 
europejskiego semestru, czy stanowią one 
kompleksowy pakiet reform, zwiększają 
wydajność i odporność gospodarki 
krajowej oraz czy ich wdrożenie wywrze w 
państwie członkowskim trwały wpływ, w 
stosownych przypadkach przez 
wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 
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krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 
skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat.

krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 
skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat. Ponadto 
zaproponowane reformy ustaleń 
finansowych powinny być ściśle 
monitorowane za pomocą procesu 
europejskiego semestru.

Or. pt

Poprawka 81
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz ustalać przydzieloną 
kwotę na podstawie przejrzystych 
kryteriów. W tym celu Komisja powinna 
uwzględnić informacje merytoryczne 
przedstawione przez państwa członkowskie 
i ocenić, czy zobowiązania do reform 
proponowane przez państwa członkowskie 
są w stanie skutecznie odpowiedzieć na 
wyzwania wskazane w kontekście 
europejskiego semestru, czy stanowią one 
kompleksowy pakiet reform, zwiększają 
wydajność i odporność gospodarki 
krajowej oraz czy ich wdrożenie wywrze w 
państwie członkowskim trwały wpływ, w 
stosownych przypadkach przez 
wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 
krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 

(24) Komisja powinna oceniać charakter 
i znaczenie zobowiązań do reform 
proponowanych przez państwa 
członkowskie oraz ustalać przydzieloną 
kwotę na podstawie przejrzystych 
kryteriów. W tym celu Komisja powinna 
uwzględnić informacje merytoryczne 
przedstawione przez państwa członkowskie 
i ocenić, czy zobowiązania do reform 
proponowane przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem potrzeb terytorialnych, 
są w stanie skutecznie odpowiedzieć na 
wyzwania wskazane w kontekście 
europejskiego semestru, czy stanowią one 
kompleksowy pakiet reform, zwiększają 
wydajność i odporność gospodarki 
krajowej oraz czy ich wdrożenie wywrze w 
państwie członkowskim i w regionie 
trwały wpływ, w stosownych przypadkach 
przez wzmocnienie jego zdolności 
instytucjonalnych i administracyjnych. 
Komisja powinna ocenić, czy ustalenia 
krajowe zaproponowane przez państwa 
członkowskie, w tym proponowane cele 
pośrednie i końcowe oraz powiązane z 
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skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat.

nimi wskaźniki, są w stanie zapewnić 
skuteczne wprowadzenie w życie 
zobowiązań do reform w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat.

Or. en

Poprawka 82
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów zobowiązań 
do reform i pomóc Komisji w ocenie 
projektów zobowiązań do reform 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
wzajemnego i doradztwa eksperckiego. 
Ponadto Komitet Polityki Gospodarczej 
zajmujący się w Radzie europejskim 
semestrem powinien mieć możliwość – w 
stosownych przypadkach po 
skonsultowaniu się z odpowiednimi 
komitetami określonymi w Traktacie – 
wydania opinii na temat projektów 
zobowiązań do reform przedstawionych 
przez państwa członkowskie. Aby uprościć 
procedurę, sprawozdania państw 
członkowskich na temat postępów w 
realizacji zobowiązań do reform powinny 
być składane w ramach europejskiego 
semestru.

(26) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów zobowiązań 
do reform i pomóc Komisji w ocenie 
projektów zobowiązań do reform 
przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
wzajemnego i doradztwa eksperckiego.

Or. fr

Poprawka 83
Stelios Kympouropoulos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Podczas oceny charakteru i 
znaczenia projektu zobowiązań do reform 
Komisja weźmie pod uwagę dynamikę 
reform w każdym państwie członkowskim 
oraz jej implikacje społeczne, w 
szczególności dlatego, że może ona służyć 
za model.

Or. el

Poprawka 84
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zobowiązania do reform były 
stabilne, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość ich zmiany tylko 
jednokrotnie podczas okresu wdrażania, 
gdy obiektywne okoliczności uzasadniają 
taką zmianę.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 85
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu zapewnienia przejrzystości 
zobowiązania do reform przyjęte przez 
Komisję należy przekazać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 

(29) W celu zapewnienia przejrzystości 
zobowiązania do reform zaproponowane 
przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w 
stosownych przypadkach Komisja powinna 
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działania informacyjne. prowadzić działania informacyjne.

Or. fr

Poprawka 86
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu zapewnienia przejrzystości 
zobowiązania do reform przyjęte przez 
Komisję należy przekazać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne.

(29) W celu zapewnienia przejrzystości 
zobowiązania do reform przyjęte przez 
Komisję należy przekazać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna okresowo 
prowadzić działania informacyjne.

Or. pt

Poprawka 87
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Ponadto niezbędne jest, jeśli 
reformy mają być trwałe w ujęciu 
długoterminowym, by personel polityczny 
każdego państwa członkowskiego 
rozumiał polityczny zakres programu oraz 
zapewniał możliwie najbardziej 
kompleksowe informacje na temat 
programu i zobowiązania do jego 
realizacji.

Or. el

Poprawka 88
José Manuel Fernandes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Warunkiem 
dokonania płatności powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji zobowiązań do reform przez 
państwo członkowskie. Powinna istnieć 
możliwość zawieszenia i anulowania 
wkładu finansowego w przypadku, gdy 
państwo członkowskie nie wdrożyło w 
zadowalający sposób zobowiązań do 
reform. Aby zapewnić trwały wpływ 
reform po ich wdrożeniu, należy określić 
rozsądny okres, jaki musi upłynąć od 
wypłaty wkładu finansowego, aby reformy 
można było uznać za trwałe. Jako rozsądny 
minimalny okres należy przyjąć pięć lat. 
Należy ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag w 
związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

(31) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności zaliczkowych, 
płatności, a także zawieszania, anulowania 
oraz odzyskiwania środków. Warunkiem 
dokonania płatności powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji zobowiązań do reform przez 
państwo członkowskie. Powinna istnieć 
możliwość zawieszenia i anulowania 
wkładu finansowego w przypadku, gdy 
państwo członkowskie nie wdrożyło w 
zadowalający sposób zobowiązań do 
reform. Aby zapewnić trwały wpływ 
reform po ich wdrożeniu, należy określić 
rozsądny okres, jaki musi upłynąć od 
wypłaty wkładu finansowego, aby reformy 
można było uznać za trwałe. Jako rozsądny 
minimalny okres należy przyjąć pięć lat. 
Należy ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag w 
związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

Or. pt

Poprawka 89
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Jeżeli chodzi o instrument wsparcia 
technicznego, państwa członkowskie 
korzystały w coraz większym stopniu ze 

(32) Jeżeli chodzi o instrument wsparcia 
technicznego, państwa członkowskie 
korzystały w coraz większym stopniu ze 
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wsparcia technicznego w ramach programu 
wspierania reform strukturalnych – 
pierwotne szacunki dotyczące jego 
wykorzystania zostały przewyższone. 
Niemal wszystkie państwa członkowskie 
wystąpiły z wnioskami o wsparcie w 
ramach programu wspierania reform 
strukturalnych, a ich wnioski dotyczyły 
wszystkich obszarów polityki objętych 
tych programem. Z tego względu należy 
utrzymać główne cechy programu 
wspierania reform strukturalnych, w tym 
działania kwalifikujące się do 
finansowania w ramach instrumentu 
wsparcia technicznego.

wsparcia technicznego w ramach programu 
wspierania reform strukturalnych – 
pierwotne szacunki dotyczące jego 
wykorzystania zostały przewyższone, w 
związku z czym zaproponowano 
zwiększenie budżetu na 2019 i 2020 r. 
Niemal wszystkie państwa członkowskie 
wystąpiły z wnioskami o wsparcie w 
ramach programu wspierania reform 
strukturalnych, a ich wnioski dotyczyły 
wszystkich obszarów polityki objętych 
tych programem. Z tego względu należy 
utrzymać główne cechy programu 
wspierania reform strukturalnych, w tym 
działania kwalifikujące się do 
finansowania w ramach instrumentu 
wsparcia technicznego.

Or. pt

Poprawka 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Instrument wsparcia technicznego 
w ramach programu powinien w dalszym 
ciągu wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa unijnego, a także reform 
związanych z wdrażaniem programu 
dostosowań gospodarczych. Powinien on 
również zapewniać wsparcie techniczne na 
potrzeby przygotowywania i realizacji 
reform podejmowanych w ramach innych 
instrumentów programu.

(33) Instrument wsparcia technicznego 
w ramach programu powinien w dalszym 
ciągu wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem 
prawodawstwa unijnego, reform, które 
dotyczą pobudzania konkurencyjności 
Unii, tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy, zwiększania wydajności, 
stymulowania zrównoważonych inwestycji 
w gospodarce realnej, reform mających 
na celu zapewnienie wysokiej jakości 
usług opieki społecznej i zdrowotnej, 
kształcenia i szkolenia, zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
wzmacnianie spójności gospodarczej, 
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społecznej i terytorialnej w Unii. Powinien 
on również zapewniać wsparcie 
techniczne reform związanych z 
wdrażaniem programu dostosowań 
gospodarczych oraz wsparcie na potrzeby 
przygotowywania i realizacji reform 
podejmowanych w ramach innych 
instrumentów programu.

Or. en

Poprawka 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Instrument wsparcia konwergencji 
powinien mieć na celu udzielanie zarówno 
wsparcia finansowego, jak i technicznego 
(obok pomocy już dostępnej w ramach 
dwóch pozostałych instrumentów 
programu) na rzecz państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro i które podjęły 
wyraźne działania zmierzające do 
przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie, aby pomóc im w 
przygotowaniach do członkostwa w strefie 
euro. W związku z tym „wyraźne 
działania” powinno stanowić 
wystosowanie oficjalnego pisma do 
Komisji, w którym rząd zainteresowanego 
państwa członkowskiego zobowiązuje się 
wyraźnie do przystąpienia do strefy euro w 
określonych, rozsądnych ramach 
czasowych oraz przedstawia – w 
porozumieniu z Komisją – wiarygodny 
plan działania, wraz z harmonogramem 
jego realizacji, mający na celu wdrożenie 
konkretnych środków przygotowujących 
to państwo członkowskie do udanego 
członkostwa w strefie euro, w tym działań 
zapewniających pełne dostosowanie 
ustawodawstwa krajowego do wymogów 

(38) Instrument wsparcia konwergencji 
powinien mieć na celu udzielanie zarówno 
wsparcia finansowego, jak i technicznego 
(obok pomocy już dostępnej w ramach 
dwóch pozostałych instrumentów 
programu) na rzecz państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro i które nie 
podlegają klauzuli opt-out, aby pomóc im 
w przygotowaniach do członkostwa w 
strefie euro. W przypadku gdy takie 
działania nie są wszczynane przez państwa 
członkowskie, część przydzielonych 
środków finansowych powinna być 
udostępniana przez Komisję w ramach 
procedur otwartych w celu wsparcia 
właściwych zainteresowanych stron w 
przeprowadzaniu działań 
przygotowawczych takich jak badania i 
rozpowszechnianie informacji, które 
zapewniają wkład w szeroko zakrojoną, 
otwartą debatę, zapewniającą obywatelom 
informacje na temat jednej waluty i jej 
skutków dla danego państwa 
członkowskiego.
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przewidzianych w prawie UE (w tym unii 
bankowej).

Or. en

Poprawka 92
Romana Tomc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków z budżetu unijnego i 
poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania w ramach 
programu powinny być spójne i 
komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja i 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
na wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

(42) Aby zapewnić skuteczną, 
przejrzystą i spójną alokację środków z 
budżetu unijnego i poszanowanie zasady 
należytego zarządzania finansami, 
działania w ramach programu powinny być 
spójne i komplementarne z bieżącymi 
programami unijnymi, przy jednoczesnym 
unikaniu podwójnego finansowania tego 
samego wydatku. W szczególności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, komplementarności i synergii 
różnych źródeł finansowania, w tym 
pomocy technicznej.

Or. sl

Poprawka 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(46) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają w 
szczególności procedurę ustanawiania i 
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają w 
szczególności procedurę ustanawiania i 
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania. W przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności władze lokalne i inne 
właściwe zainteresowane strony powinny 
mieć możliwość ubiegania się o część 
danego finansowania w celu 
przeprowadzania działań wspierających 
cele programu.

Or. en

Poprawka 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „kwalifikujące się państwo 
członkowskie” oznacza – w ramach 
instrumentu wsparcia konwergencji – 
państwo członkowskie, którego walutą nie 
jest euro i które podjęło wyraźne działania 
zmierzające do przyjęcia jednej waluty w 
określonym terminie, w ramach 
przygotowań do przystąpienia do strefy 
euro. Wyraźne działania stanowi 
wystosowanie oficjalnego pisma do 
Komisji, w którym rząd zainteresowanego 

6. „kwalifikujące się państwo 
członkowskie” oznacza – w ramach 
instrumentu wsparcia konwergencji – 
państwo członkowskie objęte derogacją w 
rozumieniu art. 139 ust. 1 TFUE.
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państwa członkowskiego zobowiązuje się 
wyraźnie do przystąpienia do strefy euro w 
określonych, rozsądnych ramach 
czasowych oraz przedstawia – w 
porozumieniu z Komisją – wiarygodny 
plan działania, wraz z harmonogramem 
jego realizacji, mający na celu wdrożenie 
konkretnych środków przygotowujących 
to państwo członkowskie do udanego 
członkostwa w strefie euro, w tym działań 
zapewniających pełne dostosowanie 
ustawodawstwa krajowego do wymogów 
przewidzianych w prawie UE (w tym unii 
bankowej)

Or. en

Poprawka 95
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; oraz

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, wspierając w ten sposób 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
oraz promując przedsiębiorczość i 
zatrudnienie, spójność, konkurencyjność, 
wydajność, wzrost gospodarczy, a także 
wspierając politykę demograficzną zgodną 
z zasadami ustanowionymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; oraz

Or. pt

Poprawka 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; oraz

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, 
konkurencyjności, wydajności, włączenia 
społecznego, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, dążąc do zrównoważonej 
środowiskowo i społecznie oraz 
demokratycznej Unii opartej na celach 
zrównoważonego rozwoju i Europejskim 
filarze praw socjalnych; oraz

Or. en

Poprawka 97
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; oraz

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności i zatrudnienia, a także 
wdrażania Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz wywiązania się ze 
zobowiązań na mocy porozumienia 
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paryskiego; oraz

Or. en

Poprawka 98
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; oraz

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
inwestycji, wydajności, trwałego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz do 
budowy odpornych rynków pracy; oraz

Or. en

Poprawka 99
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomoc w sprostaniu wyzwaniom o 
charakterze strukturalnym, jakie państwa 
członkowskie napotykają w toku reform 
krajowych mających na celu poprawę 
wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; oraz

a) stymulowanie inwestycji 
publicznych oraz pomoc w sprostaniu 
wyzwaniom o charakterze strukturalnym, 
jakie państwa członkowskie napotykają w 
toku reform krajowych mających na celu 
poprawę wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych i 
społecznych, przyczyniając się w ten 
sposób do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, wzrostu gospodarczego i 
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zatrudnienia; oraz

Or. en

Poprawka 100
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomoc we wzmacnianiu zdolności 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do wyzwań, przed którymi 
stają instytucje, sprawujący rządy, 
administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

b) pomoc we wzmacnianiu zdolności 
administracyjnych państw członkowskich i 
ich odpowiednich władz lokalnych i 
regionalnych w odniesieniu do wyzwań, 
przed którymi stają instytucje, sprawujący 
rządy, administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

Or. en

Poprawka 101
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomoc we wzmacnianiu zdolności 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do wyzwań, przed którymi 
stają instytucje, sprawujący rządy, 
administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

b) pomoc we wzmacnianiu zdolności 
administracyjnych i instytucjonalnych 
państw członkowskich w odniesieniu do 
wyzwań, przed którymi stają instytucje, 
sprawujący rządy, administracja publiczna 
oraz sektory gospodarczy i społeczny.

Or. en

Poprawka 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne i szczegółowe określone w art. 
4 i 5 odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy i 
inwestycjami; w szczególności są to:

Cele ogólne i szczegółowe określone w art. 
4 i 5 odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością gospodarczą, 
społeczną i terytorialną, 
konkurencyjnością, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy i 
inwestycjami; w szczególności są to:

Or. en

Poprawka 103
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji, w 
szczególności rozwój sposobów 
dekarbonizacji umożliwiających 
sprawiedliwą transformację, która nie 
pozostawia nikogo w tyle;

Or. en
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Poprawka 104
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji, 
promujących warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 105
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje publiczne, publiczny 
udział w przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

Or. en
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Poprawka 106
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe (w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw), 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, inwestycje, publiczny udział w 
przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe (w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw), reindustrializacja, rozwój 
sektora prywatnego, rynek produktowy i 
rynek usług, inwestycje, publiczny udział 
w przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja i 
zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

Or. pt

Poprawka 107
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, sprzyjające włączeniu 
społecznemu, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
na potrzeby sprawiedliwej transformacji, 
umiejętności cyfrowe, walka z ubóstwem i 
nierównościami, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, rozwój 
infrastruktury społecznej, w szczególności 
dla dzieci, system zdrowia publicznego i 
opieki zdrowotnej, a także spójność i 
polityki w zakresie azylu, migracji i 
ochrony granic;
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Or. en

Poprawka 108
Antonius Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, podnoszenie i zmiana 
kwalifikacji, równe szanse i dostęp dla 
wszystkich, lepsza przyszłość dla dzieci, 
młodzieży i osób starszych, system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, system zdrowia publicznego i 
opieki zdrowotnej, a także spójność i 
polityki w zakresie azylu, migracji i 
ochrony granic;

Or. en

Poprawka 109
Romana Tomc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, 
systemy emerytalne, a także spójność i 
polityki w zakresie azylu, migracji i 
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ochrony granic;

Or. sl

Poprawka 110
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie, uczenie się przez całe 
życie i szkolenie, polityki dotyczące rynku 
pracy, w tym dialogu społecznego, w celu 
tworzenia miejsc pracy, umiejętności 
cyfrowe, walka z ubóstwem, propagowanie 
włączenia społecznego, system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, system zdrowia publicznego i 
opieki zdrowotnej, a także spójność i 
polityki w zakresie azylu, migracji i 
ochrony granic;

Or. en

Poprawka 111
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, systemy emerytalne, system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, system zdrowia publicznego i 
opieki zdrowotnej, a także spójność i 
polityki w zakresie azylu, migracji i 
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ochrony granic;

Or. pt

Poprawka 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, umiejętności cyfrowe, walka z 
ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, wzmocnienie 
dialogu społecznego, w celu tworzenia 
miejsc pracy, umiejętności cyfrowe, walka 
z ubóstwem, propagowanie włączenia 
społecznego, system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a 
także spójność i polityki w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

Or. en

Poprawka 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz klimatu, mobilności, 
propagowania efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich; oraz

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz klimatu, mobilności, walki 
z ubóstwem energetycznym, propagowania 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego 
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rozwoju obszarów wiejskich; oraz

Or. en

Poprawka 114
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz klimatu, mobilności, 
propagowania efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich; oraz

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz klimatu, mobilności, 
propagowania efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i 
transgranicznych; oraz

Or. en

Poprawka 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2023 
r. państwo członkowskie nienależące do 
strefy euro nie podejmie w ramach 
instrumentu wsparcia konwergencji 
wyraźnych działań zmierzających do 
przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie, maksymalna kwota dostępna dla 
tego państwa członkowskiego w ramach 
wsparcia finansowego z instrumentu 
wsparcia konwergencji zgodnie z art. 26 
jest przesuwana do narzędzia realizacji 

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2023 
r. państwo członkowskie nienależące do 
strefy euro nie podejmie w ramach 
instrumentu wsparcia konwergencji 
wyraźnych działań zmierzających do 
przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie, maksymalna kwota dostępna dla 
tego państwa członkowskiego w ramach 
wsparcia finansowego z instrumentu 
wsparcia konwergencji zgodnie z art. 26 
jest udostępniana w ramach procedur 
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reform, o którym mowa w lit. a) 
pierwszego akapitu niniejszego ustępu. 
Komisja przyjmuje decyzję w tej sprawie 
po umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go o 
wnioskach Komisji.

otwartych organizacjom pozarządowym i 
władzom lokalnym na potrzeby 
promowania otwartej debaty, a także 
kampanii informacyjnych dotyczących 
przyjęcia jednej waluty w tym państwie 
członkowskim. Komisja przyjmuje decyzję 
w tej sprawie po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag w 
terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Or. en

Poprawka 116
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na program można 
również pokrywać wydatki związane z 
przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 
niezbędnymi do zarządzania programem i 
osiągnięcia jego celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania z 
ekspertami, działalność informacyjną i 
komunikacyjną, w tym na komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
politycznych Unii, w zakresie, w jakim są 
one związane z celami niniejszego 
rozporządzenia, wydatki związane z 
technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę 
informacji, w tym narzędziami 
informatycznymi dla przedsiębiorstw, a 
także wszelkie inne wydatki na pomoc 
techniczną i administracyjną, jakie ponosi 
Komisja w związku z zarządzaniem 
programem. Wydatki mogą obejmować 
również, w ramach każdego z trzech 
instrumentów, o których mowa w art. 3, 
koszty innych działań wspierających, 
takich jak kontrola jakości i monitorowanie 

3. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na program można 
również pokrywać wydatki związane z 
przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 
niezbędnymi do zarządzania programem i 
osiągnięcia jego celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania z 
ekspertami, działalność informacyjną i 
komunikacyjną na szczeblu krajowym, a w 
stosownych przypadkach także na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym 
na komunikację instytucjonalną dotyczącą 
priorytetów politycznych Unii, w zakresie, 
w jakim są one związane z celami 
niniejszego rozporządzenia, wydatki 
związane z technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę 
informacji, w tym narzędziami 
informatycznymi dla przedsiębiorstw, a 
także wszelkie inne wydatki na pomoc 
techniczną i administracyjną, jakie ponosi 
Komisja w związku z zarządzaniem 
programem. Wydatki mogą obejmować 
również, w ramach każdego z trzech 
instrumentów, o których mowa w art. 3, 
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w terenie projektów z zakresu wsparcia 
technicznego, a także koszty wzajemnego 
doradztwa i ekspertów związane z oceną i 
wdrażaniem reform strukturalnych.

koszty innych działań wspierających, 
takich jak kontrola jakości i monitorowanie 
w terenie projektów z zakresu wsparcia 
technicznego, a także koszty wzajemnego 
doradztwa i ekspertów związane z oceną i 
wdrażaniem reform strukturalnych.

Or. pt

Poprawka 117
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przesunięte do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z 
art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. 
c) tego artykułu. W miarę możliwości 
środki te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 118
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
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obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

obliczany w jasny i przejrzysty sposób dla 
każdego państwa członkowskiego przy 
użyciu kryteriów i metod określonych w 
tym załączniku, w oparciu o liczbę 
ludności każdego państwa 
członkowskiego, z zastosowaniem zasady 
degresywnej proporcjonalności, na 
podstawie zarówno jego PKB na 
mieszkańca – w sposób odwrotnie 
proporcjonalny – jak i stopy bezrobocia. 
Taki maksymalny wkład finansowy 
pozostaje dostępny do przydzielenia go 
każdemu państwu członkowskiemu, w 
części lub w całości, na każdym etapie 
procesu alokacji, o którym mowa w art. 10, 
i na każde wezwanie w ramach tego 
procesu.

Or. pt

Poprawka 119
Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego oraz sytuację społeczno-
gospodarczą kraju mierzoną na podstawie 
wskaźników wykluczenia społecznego, 
ubóstwa i bezrobocia. Taki maksymalny 
wkład finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
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którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

Or. it

Poprawka 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

W załączniku I określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego i na podstawie wskaźnika 
PKB na mieszkańca. Taki maksymalny 
wkład finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

Or. en

Poprawka 121
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I określono maksymalny W załączniku I określono maksymalny 
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wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych narzędzia realizacji reform, o 
której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a). Taki 
maksymalny wkład finansowy jest 
obliczany dla każdego państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności i poziom rozwoju 
gospodarczego każdego państwa 
członkowskiego. Taki maksymalny wkład 
finansowy pozostaje dostępny do 
przydzielenia go każdemu państwu 
członkowskiemu, w części lub w całości, 
na każdym etapie procesu alokacji, o 
którym mowa w art. 10, i na każde 
wezwanie w ramach tego procesu.

Or. en

Poprawka 122
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na okres dwudziestu miesięcy od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja udostępnia do 
przydziału kwotę 11 000 000 000 EUR, 
która stanowi 50 % całkowitej puli 
środków, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. 
a). Każde państwo członkowskie może 
wystąpić o przekazanie mu pełnej kwoty 
nieprzekraczającej maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 9, na 
cele realizacji zobowiązań do reform 
przedstawionych zgodnie z art. 11.

2. Na okres dwudziestu miesięcy od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja udostępnia do 
przydziału kwotę 16 500 000 000 EUR, 
która stanowi 75 % całkowitej puli 
środków, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. 
a). Każde państwo członkowskie może 
wystąpić o przekazanie mu pełnej kwoty 
nieprzekraczającej maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 9, na 
cele realizacji zobowiązań do reform 
przedstawionych zgodnie z art. 11.

Or. pt
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Poprawka 123
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na okres rozpoczynający się po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja udostępnia do przydziału kwotę 
11 000 000 000 EUR, która stanowi 
pozostałe 50 % całkowitej puli środków 
narzędzia realizacji reform, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz kwotę, która nie 
została przydzielona zgodnie z ust. 2, na 
podstawie wezwań organizowanych i 
publikowanych w ramach narzędzia 
realizacji reform. Pierwsze wezwanie 
dotyczy przydziału środków w wysokości 
11 000 000 000 EUR.

3. Na okres rozpoczynający się po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja udostępnia do przydziału kwotę 5 
500 000 000 EUR, która stanowi pozostałe 
25 % całkowitej puli środków narzędzia 
realizacji reform, o której mowa w art. 7 
ust. 2 lit. a), oraz kwotę, która nie została 
przydzielona zgodnie z ust. 2, na podstawie 
wezwań organizowanych i publikowanych 
w ramach narzędzia realizacji reform. 
Pierwsze wezwanie dotyczy przydziału 
środków w wysokości 5 500 000 000 EUR.

Or. pt

Poprawka 124
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform. Powinien 
on określać szczegółowo pakiet środków 
służących wdrażaniu reform strukturalnych 
w odpowiedzi na wyzwania wskazane w 
ramach procedury europejskiego semestru, 
a także cele pośrednie i końcowe oraz 
harmonogram wdrażania tych reform 
nieprzekraczający trzech lat.

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform w 
partnerstwie z władzami lokalnymi i 
regionalnymi oraz zainteresowanymi 
stronami, w szczególności partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim, zgodnie z art. 6 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/xx1a. 
Powinien on określać szczegółowo pakiet 
środków służących wdrażaniu reform 
strukturalnych w odpowiedzi na wyzwania 
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wskazane w ramach procedury 
europejskiego semestru, a także cele 
pośrednie i końcowe oraz harmonogram 
wdrażania tych reform nieprzekraczający 
trzech lat.
______________________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/xx z dnia 
XX ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 
na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (Dz.U. L …).

Or. en

Poprawka 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform. Powinien 
on określać szczegółowo pakiet środków 
służących wdrażaniu reform strukturalnych 
w odpowiedzi na wyzwania wskazane w 
ramach procedury europejskiego semestru, 
a także cele pośrednie i końcowe oraz 
harmonogram wdrażania tych reform 
nieprzekraczający trzech lat.

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia w ramach narzędzia 
realizacji reform, przedkłada Komisji 
projekt zobowiązań do reform po 
przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi. Powinien on 
określać szczegółowo pakiet środków 
służących wdrażaniu reform strukturalnych 
w odpowiedzi na wyzwania wskazane w 
ramach procedury europejskiego semestru, 
a także cele pośrednie i końcowe oraz 
harmonogram wdrażania tych reform 
nieprzekraczający trzech lat.
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Poprawka 126
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skutki gospodarcze i społeczne 
reform, których osiągnięcie jest 
spodziewane w danym państwie 
członkowskim, oraz – w miarę możliwości 
– skutki uboczne w pozostałych państwach 
członkowskich;

b) skutki gospodarcze i społeczne 
reform, w tym ich skutki dla rozkładu 
dochodów, których osiągnięcie jest 
spodziewane w danym państwie 
członkowskim, oraz – w miarę możliwości 
– skutki uboczne w pozostałych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wskaźniki społeczne, które ma 
poprawić zaproponowana reforma, 
odzwierciedlające Europejski filar praw 
socjalnych oraz cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zakres konsultacji 
przeprowadzonych przed przedłożeniem;

Or. en

Poprawka 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 – litera a – podpunkt i – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów oraz w innych odpowiednich 
dokumentach formalnie przyjętych przez 
Komisję w ramach europejskiego 
semestru; lub

— w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów oraz w innych odpowiednich 
dokumentach formalnie przyjętych przez 
Komisję w ramach europejskiego semestru, 
w tym w sprawozdaniach krajowych; lub

Or. en

Poprawka 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) oceniają swoje oddziaływanie na 
społeczeństwo i środowisko;

Or. en

Poprawka 131
José Manuel Fernandes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku negatywnej opinii 
Komisji o projekcie zobowiązań do reform 
przedłożonym przez państwo członkowskie 
Komisja informuje państwo członkowskie 
o swojej ocenie w terminie czterech 
miesięcy od oficjalnego przedłożenia 
projektu zobowiązań do reform.

4. W przypadku negatywnej opinii 
Komisji o projekcie zobowiązań do reform 
przedłożonym przez państwo członkowskie 
Komisja informuje państwo członkowskie 
o swojej ocenie w terminie trzech miesięcy 
od oficjalnego przedłożenia projektu 
zobowiązań do reform.

Or. pt

Poprawka 132
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie należy podejmować pozytywnej 
decyzji względem żadnego projektu, jeśli 
jego ogólne skutki społeczne są 
negatywne.

Or. en

Poprawka 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zobowiązania do 
reform, w tym cele pośrednie i końcowe, 
nie są już możliwe do osiągnięcia – 
całkowicie lub częściowo – z uwagi na 

1. W przypadku gdy zobowiązania do 
reform, w tym cele pośrednie i końcowe, 
nie są już możliwe do osiągnięcia – 
całkowicie lub częściowo – lub gdy z 
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obiektywne okoliczności, dane państwo 
członkowskie może przedstawić Komisji 
wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, 
o której mowa w art. 12 ust. 1, opatrując go 
uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
może zaproponować zmieniony lub nowy 
pakiet zobowiązań do reform.

uwagi na obiektywne okoliczności 
zmieniają się wskaźniki społeczne i 
ekonomiczne, wpływając znacząco na 
oryginalne zobowiązanie państwa 
członkowskiego, dane państwo 
członkowskie może przedstawić Komisji 
wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, 
o której mowa w art. 12 ust. 1, opatrując go 
uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
może zaproponować zmieniony lub nowy 
pakiet zobowiązań do reform.

Or. en

Poprawka 134
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 12 ust. 3 
akapit drugi, zainteresowane państwo 
członkowskie ma obowiązek składać 
regularnie sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru, informując o 
postępach w realizacji zobowiązań do 
reform. Na potrzeby tego wymogu zachęca 
się państwa członkowskie, aby korzystały z 
krajowych programów reform jako 
narzędzia do zdawania sprawozdań z 
postępów w realizacji reform. Szczegółowe 
ustalenia i harmonogramy dotyczące 
sprawozdawczości oraz sposób 
zapewnienia Komisji dostępu do 
odpowiednich danych bazowych są 
określane w decyzji, o której mowa w art. 
12 ust. 1.

Nie naruszając przepisów art. 12 ust. 3 
akapit drugi, zainteresowane państwo 
członkowskie ma obowiązek składać 
regularnie sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru, informując o 
postępach w realizacji zobowiązań do 
reform. Na potrzeby tego wymogu zachęca 
się państwa członkowskie, aby korzystały z 
krajowych programów reform jako 
narzędzia do zdawania sprawozdań z 
postępów w realizacji reform, w tym 
sprawozdań ze środków podjętych w celu 
zapewnienia koordynacji między 
programem, europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz 
innymi programami finansowanymi przez 
UE. Szczegółowe ustalenia i 
harmonogramy dotyczące 
sprawozdawczości oraz sposób 
zapewnienia Komisji dostępu do 
odpowiednich danych bazowych są 
określane w decyzji, o której mowa w art. 
12 ust. 1.
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Poprawka 135
Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wypłaty wkładu finansowego na 
rzecz państwa członkowskiego na 
podstawie niniejszego artykułu dokonuje 
się zgodnie ze środkami budżetowymi i 
pod warunkiem dostępności środków 
finansowych.

3. Wypłaty wkładu finansowego na 
rzecz państwa członkowskiego na 
podstawie niniejszego artykułu mogą 
obejmować płatności zaliczkowe, jeśli 
wnioskuje o nie państwo członkowskie, i 
dokonuje się ich zgodnie ze środkami 
budżetowymi i pod warunkiem dostępności 
środków finansowych.

Or. en

Poprawka 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań w 
terminie sześciu miesięcy od zawieszenia 
wypłaty, Komisja anuluje kwotę wkładu 
finansowego zgodnie z art. 14 ust. 1 
rozporządzenia finansowego, po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go o 
wnioskach Komisji.

7. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań w 
terminie sześciu miesięcy od zawieszenia 
wypłaty, Komisja anuluje kwotę wkładu 
finansowego zgodnie z art. 14 ust. 1 
rozporządzenia finansowego, po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go o 
wnioskach Komisji. Organizacje 
pozarządowe i władze lokalne mogą 
ubiegać się o część zawieszonego wkładu 
finansowego, aby wspierać działania 
przyczyniające się do sprostania 
zidentyfikowanym wyzwaniom.
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Poprawka 137
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, 
ograniczanie ubóstwa oraz włączenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy i konwergencję społeczną;

Or. en

Poprawka 139
José Manuel Fernandes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego oraz tworzenie i 
utrzymanie miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wdrażaniem reform, które są istotne 
dla przygotowań do uczestnictwa w strefie 
euro państw członkowskich, których 
walutą nie jest euro i które podjęły 
wyraźne działania zmierzające do 
przyjęcia jednej waluty w określonym 
terminie.

e) wdrażaniem reform, które są istotne 
dla przygotowań do uczestnictwa w strefie 
euro państw członkowskich objętych 
derogacją w rozumieniu art. 139 ust. 1 
TFUE.

Or. en

Poprawka 141
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działaniami, które mogą 
przyczynić się do wdrożenia zasad Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
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Poprawka 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działaniami mającymi na celu 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 143
Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 
kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego, i ma on zastosowanie do 
każdego z etapów i wezwań w ramach 
procesu przydziału środków, które są 
określone w art. 10.

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 
kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego oraz sytuację społeczno-
gospodarczą kraju mierzoną na podstawie 
wskaźników wykluczenia społecznego, 
ubóstwa i bezrobocia, i ma on 
zastosowanie do każdego z etapów i 
wezwań w ramach procesu przydziału 
środków, które są określone w art. 10.
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Poprawka 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 
kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego, i ma on zastosowanie do 
każdego z etapów i wezwań w ramach 
procesu przydziału środków, które są 
określone w art. 10.

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 
kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego oraz na podstawie 
wskaźnika PKB na mieszkańca, i ma on 
zastosowanie do każdego z etapów i 
wezwań w ramach procesu przydziału 
środków, które są określone w art. 10.

Or. en

Poprawka 145
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 

W załączniku X określono maksymalny 
wkład finansowy, jaki jest dostępny dla 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach całkowitej puli środków 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 
lit. c) ppkt (i). Taki maksymalny wkład 
finansowy jest obliczany dla każdego 
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kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności każdego państwa 
członkowskiego, i ma on zastosowanie do 
każdego z etapów i wezwań w ramach 
procesu przydziału środków, które są 
określone w art. 10.

kwalifikującego się państwa 
członkowskiego przy użyciu kryteriów i 
metod określonych w tym załączniku, w 
oparciu o liczbę ludności i poziom rozwoju 
gospodarczego każdego państwa 
członkowskiego, i ma on zastosowanie do 
każdego z etapów i wezwań w ramach 
procesu przydziału środków, które są 
określone w art. 10.

Or. en

Poprawka 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wsparcia finansowego z 
instrumentu wsparcia konwergencji 
kwalifikujące się państwo członkowskie 
przedstawia projekt zobowiązań do reform 
zgodnie z art. 11.

1. Po przeprowadzeniu szeroko 
zakrojonego i dobrze udokumentowanego 
procesu konsultacji publicznych do celów 
wsparcia finansowego z instrumentu 
wsparcia konwergencji kwalifikujące się 
państwo członkowskie przedstawia projekt 
zobowiązań do reform zgodnie z art. 11.

Or. en

Poprawka 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie objęte derogacją w 
rozumieniu art. 139 ust. 1 TFUE nie 
wykorzystuje przydzielonego 
finansowania, jest ono udostępniane przez 
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Komisję w ramach procedur otwartych 
organizacjom pozarządowym i władzom 
lokalnym na potrzeby wsparcia działań 
stymulujących badania i debatę publiczną 
oraz rozpowszechnianie informacji na 
temat jednej waluty i reform niezbędnych 
w celu przystąpienia do strefy euro.
Kwalifikujące się wydatki obejmują:
a) seminaria, konferencje i warsztaty;
b) przeprowadzanie i publikowanie 
studiów, badań, analiz i ankiet, ocen i 
ocen skutków, sprawozdań, materiałów 
edukacyjnych;
c) organizowanie projektów w zakresie 
komunikacji dotyczącej nauki, 
współpracy, podnoszenia świadomości, 
rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk, kampanii 
informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych i 
wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych; 
oraz
d) opracowywanie i publikowanie 
materiałów służących rozpowszechnianiu 
informacji o programie oraz jego 
wyników, w tym przez tworzenie, 
eksploatację i utrzymanie systemów i 
narzędzi wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne.

Or. en

Poprawka 148
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zasady wyboru i przyznawania 
dotacji na podstawie otwartego 
zaproszenia do składania wniosków 
zarządzanego przez Komisję, zgodnie z art. 
27, przepisy dotyczące płatności 
zaliczkowych, zarządzania finansami w 
odniesieniu do takich projektów oraz 
kontroli i audytu nad nimi i ich oceny, a 
także inne elementy wymagane na 
podstawie rozporządzenia finansowego 
określa się w specjalnej decyzji Komisji. 
Zasady te gwarantują sprawiedliwy i 
przejrzysty wybór wniosków, zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego dla 
beneficjentów, a także należyte i wydajne 
zarządzanie dotacjami na podstawie 
najlepszych praktyk dotyczących unijnych 
instrumentów podlegających zarządzaniu 
scentralizowanemu.

Or. en


