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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Przedstawiony 29 maja 2018 r. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego zawiera istotne zmiany odnoszące się do ogólnej struktury 

współpracy terytorialnej i przyszłych programów współpracy transgranicznej.  

Pierwszą istotną zmianą jest propozycja Komisji, by zmodyfikować dziedziny współpracy, 

koncentrując się między innymi na współpracy transgranicznej prowadzonej na granicach 

lądowych, oraz by włączyć współpracę transgraniczną na granicach morskich do 

rozszerzonego komponentu „współpraca transnarodowa i współpraca morska”. 

Sprawozdawca uważa, że propozycja ta mogłaby stanowić zagrożenie dla obecnych i 

przyszłych transgranicznych programów morskich, zwłaszcza tych realizowanych w regionie 

Morza Śródziemnego. Celem Interreg powinno być stworzenie silnych połączeń i 

wzmocnienie partnerstw między sąsiadującymi krajami, które mają wspólną granicę lądową 

lub morską. Ma to szczególne znaczenie w przypadku programów dotyczących Morza 

Śródziemnego, gdzie inwestowanie w kraje partnerskie i w ich stabilność oznacza również 

inwestycje w bezpieczeństwo i stabilność Unii Europejskiej. Sprawozdawca proponuje zatem 

poprawki, których celem jest ponowne wprowadzenie programów transgranicznej współpracy 

morskiej, nawet wówczas, gdy nie istnieje stałe połączenie drogą morską; w konsekwencji 

proponuje zmienić przydziały na rzecz komponentu 1.  

Drugą istotną zmianą wprowadzoną w projekcie rozporządzenia w sprawie Interreg jest 

propozycja stosowania wspólnego zbioru zasad dotyczących zarówno wewnętrznej 

współpracy między państwami członkowskimi, jak i współpracy między państwami 

członkowskimi UE a państwami trzecimi. W związku z powyższym przepisy ustanowione w 

rozporządzeniu Interreg będą się również odnosiły do programów współpracy transgranicznej 

współfinansowanych z instrumentów finansowania zewnętrznego UE takich jak Instrument 

Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) oraz Instrument 

Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).  

Jest to znacząca zmiana w porównaniu z bieżącym okresem 2014–2020, w którym 

zewnętrzne transgraniczne programy współpracy są regulowane szczegółowymi przepisami 

wykonawczymi. Sprawozdawca proponuje, aby w każdym przypadku, gdy zewnętrzne 

instrumenty finansowe są wykorzystywane do współfinansowania programów Interreg, ich 

cele i priorytety określone w odnośnych przepisach były w pełni uwzględniane i by zostały 

wyraźnie wspomniane w rozporządzeniu Interreg. 

W projekcie rozporządzenia w sprawie Interreg określono już pule środków finansowych z 

IPA III i ISMWR, które należy przeznaczyć na programy Interreg. Aby umożliwić większą 

elastyczność, sprawozdawca proponuje, by usunąć dane liczbowe i w zamian dodać 

odniesienia do rozporządzeń w sprawie IPA III i ISWMR, oraz oczekuje, że marginesy kwot 

zostaną określone w odnośnych rozporządzeniach. 

Działania służące uproszczeniu różnych funduszy i maksymalnemu zwiększeniu synergii 

między nimi są pożądane, jednak sprawozdawca uważa, że nie należy lekceważyć głównych 

celów instrumentów finansowania zewnętrznego. Proponuje zatem poprawki dotyczące tej 

kwestii, w których stwierdza się, że zewnętrzna współpraca transgraniczna prowadzona na 
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mocy rozporządzenia Interreg powinna uzupełniać programy współpracy transgranicznej 

finansowane z instrumentów przedakcesyjnych i instrumentów sąsiedztwa. Pomoc w ramach 

IPA powinna być nadal przeznaczana na wspieranie wysiłków beneficjentów tego 

instrumentu na rzecz zacieśniania współpracy regionalnej, makroregionalnej i transgranicznej, 

jak również na rzecz pobudzania rozwoju terytorialnego, m.in. dzięki wdrażaniu unijnych 

strategii makroregionalnych. W odniesieniu do wsparcia z ISWMR, UE powinna rozwijać 

szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni 

dobrobytu i relacji dobrosąsiedzkich, opartej na celach i zasadach przyświecających 

działaniom zewnętrznym Unii.  

Sprawozdawca uważa również, że należy dopuścić większą elastyczność w składaniu 

dokumentów programowych wówczas, gdy w programach uczestniczą kraje partnerskie. Z 

doświadczenia wynika bowiem, że potrzebują one więcej czasu, gdyż ich procedury nie są 

równoważne procedurom państw członkowskich UE. 

POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”) ma na celu 

przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych 

w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz 

z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, 

EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, wśród 

których szczególną uwagę należy zwrócić 

na niektóre kategorie regionów, wśród 

których wyraźnie wymieniono regiony 

transgraniczne. 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”) ma na celu 

przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych 

w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z 

art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR 

ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, wśród 

których szczególną uwagę należy zwrócić 

na niektóre kategorie regionów, wśród 

których wyraźnie wymieniono obszary 

wiejskie, obszary dotknięte transformacją 

przemysłową i regiony, które cierpią na 

skutek poważnych i trwałych 

niekorzystnych warunków przyrodniczych 

lub demograficznych, takie jak regiony 

najbardziej wysunięte na północ o bardzo 

niskiej gęstości zaludnienia, regiony 
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wyspiarskie, regiony transgraniczne i 

regiony górskie. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 

do współpracy co najmniej jednego 

państwa członkowskiego ponad granicami 

i będą dotyczyły skutecznego 

programowania, w tym przepisów 

dotyczących pomocy technicznej, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli 

oraz zarządzania finansami. 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 

do współpracy transgranicznej co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i co najmniej jednego państwa lub innego 

terytorium spoza Unii i będą dotyczyły 

skutecznego programowania, w tym 

przepisów dotyczących pomocy 

technicznej, monitorowania, oceny, 

komunikacji, kwalifikowalności, 

zarządzania i kontroli oraz zarządzania 

finansami. 

__________________ __________________ 

21 [Odniesienie] 21 [Odniesienie]  

22 [Odniesienie] 22 [Odniesienie] 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

(3) W celu zwiększania dobrobytu i 

wspierania harmonijnego rozwoju 

terytorium Unii na różnych poziomach 

EFRR powinien wspierać współpracę 

transgraniczną, transnarodową, a także 

współpracę regionów najbardziej 

oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego i 

spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych na lądowych 

lub morskich obszarach przygranicznych 

oraz do uruchomienia niewykorzystanego 

potencjału wzrostu na obszarach 

przygranicznych. W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien obejmować współpracę na 

granicach lądowych lub morskich, a 

współpraca transgraniczna powinna 

wspierać regiony położone wzdłuż granic 

lądowych lub morskich. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

a co najmniej jednym państwem lub innym 

terytorium poza Unią. Dzięki objęciu 

wewnętrznej i zewnętrznej współpracy 

transgranicznej zakresem niniejszego 

rozporządzenia powinno nastąpić znaczne 

uproszczenie i ujednolicenie 

obowiązujących przepisów w porównaniu 

z okresem programowania 2014–2020, 

które będzie zauważalne dla instytucji 

programu w państwach członkowskich 

oraz dla organów partnerskich 

i beneficjentów spoza Unii. 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

a co najmniej jednym państwem trzecim. 

Dzięki objęciu wewnętrznej i zewnętrznej 

współpracy transgranicznej zakresem 

niniejszego rozporządzenia powinno 

nastąpić znaczne uproszczenie 

i ujednolicenie obowiązujących przepisów 

w porównaniu z okresem programowania 

2014–2020, które będzie zauważalne dla 

instytucji programu w państwach 

członkowskich oraz dla organów 

partnerskich i beneficjentów spoza Unii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Zewnętrzna współpraca 

transgraniczna na mocy niniejszego 

rozporządzenia nie powinna w żaden 

sposób zastępować programów współpracy 

transgranicznej objętych rozporządzeniem 

(UE)  .../... [rozporządzenie IPA III] i 

rozporządzeniem (UE)  .../... 

[rozporządzenie ISWMR], lecz raczej je 

uzupełniać, w szczególności w zakresie 

starań podejmowanych przez ich 

beneficjentów na rzecz rozwijania 

współpracy regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej.  

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. W przypadku programów 

Interreg z udziałem państw trzecich przy 

braku klasyfikacji NUTS należy stosować 

podział na obszary równoważne 

kwalifikujące się na mocy rozporządzenia 

(UE)  .../... [rozporządzenie IPA III] i 

rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 

ISWMR]. 

__________________ __________________ 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy nadal wspierać, lub 

odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISRWM28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej i morskiej, 

(10) Należy nadal wspierać, lub 

odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISWMR28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej, a także 
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a także programy współpracy regionów 

najbardziej oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISRWM-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami w 

ramach IPA III-współpraca transgraniczna 

i ISRWM-współpraca transgraniczna, z 

zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 

określonej w odpowiednim akcie 

prawnym, tzn. do 3 % puli środków 

finansowych w ramach IPA III oraz do 4 

% puli środków finansowych na program 

o określonym zasięgu geograficznym 

„Sąsiedztwo” na podstawie art. 4 ust. 2 lit. 

a) ISRWM. 

programy współpracy regionów najbardziej 

oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISWMR-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami 

w ramach IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISWMR-współpraca 

transgraniczna, z zastrzeżeniem przepisów 

określonych w odpowiednim akcie 

prawnym, tzn. w art. [9] rozporządzenia 

(UE) .../... Parlamentu Europejskiego i 

Rady [rozporządzenie w sprawie IPA III] i 

art. [18] rozporządzenia (UE) .../... 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

[rozporządzenie w sprawie ISWMR]. 

__________________ __________________ 

27 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

27 Rozporządzenie (UE) .../... 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

28 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

28 Rozporządzenie (UE) .../... 

ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 

Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 

Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

(11) Pomoc w ramach IPA powinna 

nadal wspierać wysiłki beneficjentów IPA 

na rzecz zacieśniania regionalnej, 
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wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie 

wspólnych wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną i przemytem migrantów. 

makroregionalnej i transgranicznej 

współpracy, jak również stymulowania 

rozwoju terytorialnego, m.in. poprzez 

realizowanie unijnych strategii 

makroregionalnych, oraz osiągania celów i 

wypełniania priorytetów określonych w 

art. [3] i załącznikach II i III do 

rozporządzenia w sprawie IPA III 

[IPA III]. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W odniesieniu do wsparcia z 

ISRWM Unia powinna rozwijać 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii 

i charakteryzującej się bliskimi 

i pokojowymi stosunkami opartymi na 

współpracy. Niniejsze rozporządzenie i 

ISRWM powinny zatem wspierać 

wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

(12) W odniesieniu do wsparcia z 

ISWMR Unia powinna rozwijać 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na celach i zasadach 

przyświecających działaniom 

zewnętrznym Unii, określonych w art. 3 

ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej i art. 208 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności na zasadach demokracji, 

praworządności oraz poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności 

stanowiących fundament UE, w ramach 

dialogu i współpracy z krajami i 

regionami partnerskimi. Niniejsze 
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o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

rozporządzenie i ISWMR powinny zatem 

wspierać wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych 

oraz uwzględniać cele i priorytety 

określone w art. [3] i załącznikach II i III 

do rozporządzenia w sprawie ISWMR. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 

w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową i morską, 

współpracę między regionami najbardziej 

oddalonymi i współpracę 

międzyregionalną oraz margines swobody 

między tym elementami do dyspozycji 

państw członkowskich. W porównaniu 

z okresem programowania na lata 2014–

2020 udział przeznaczony na współpracę 

transgraniczną powinien zostać 

zmniejszony, podczas gdy udział na 

współpracę transnarodową i morską – 

zwiększony ze względu na włączenie 

współpracy morskiej, przy czym należy 

stworzyć nowy komponent dotyczący 

współpracy regionów najbardziej 

oddalonych. 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 

w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową i morską, 

współpracę między regionami najbardziej 

oddalonymi i współpracę 

międzyregionalną oraz margines swobody 

między tym elementami do dyspozycji 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego 

i związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, w szczególności 

w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 

programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 

skutecznych działań w ramach pomocy 

technicznej. 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego i co 

najmniej jednego państwa trzeciego, i 

związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, w szczególności w 

zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 

wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 

programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 

skutecznych działań w ramach pomocy 

technicznej. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny jednak 

przestrzegać, w stosownych przypadkach, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

(35)  Należy powierzyć Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

przyjmowania lub zmiany programów 

Interreg w drodze przyjęcia wieloletniego 

dokumentu strategicznego. Programy 

zewnętrznej współpracy transgranicznej 

powinny jednak przestrzegać, w 

stosownych przypadkach, w odniesieniu do 

pierwszej decyzji zatwierdzającej te 

programy, procedury ustanowione 
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rozporządzeniem (UE) [IPA III] i 

[ISWMR]. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej dwóch państw członkowskich lub 

między przyległymi lądowymi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej dwóch 

państw członkowskich lub między 

przyległymi lądowymi lub morskimi 

regionami przygranicznymi co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i jednego z poniższych podmiotów lub ich 

większej liczby: 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego z 

poniższych podmiotów lub ich większej 

liczby: 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) współpracę transnarodową 

i współpracę morską na większych lub 

transnarodowych terytoriach lub wokół 

basenów morskich, obejmującą krajowych, 

regionalnych i lokalnych partnerów 

programów w państwach członkowskich, 

państwach trzecich i na Grenlandii w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”; 

w przypadku odnoszenia się jedynie do 

współpracy transnarodowej: „komponent 

2A”; w przypadku odnoszenia się do 

współpracy morskiej: „komponent 2B”); 

2) współpracę transnarodową na 

większych lub transnarodowych terytoriach 

lub wokół basenów morskich, obejmującą 

krajowych, regionalnych i lokalnych 

partnerów programów w państwach 

członkowskich, państwach trzecich i na 

Grenlandii w celu osiągnięcia wyższego 

stopnia integracji terytorialnej; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 

obejmowane są regiony Unii na poziomie 

NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych 

z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi. 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 

obejmowane są regiony Unii na poziomie 

NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych lub 

morskich z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone konstrukcją naziemną 

nad morzem, są również wspierane 

w ramach współpracy transgranicznej. 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone nad morzem stałymi 

połączeniami lub innymi trwałymi 

więzami o charakterze kulturowym, 

historycznym i połączeniami 

transportowymi, są również wspierane w 
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ramach współpracy transgranicznej. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę i Monako. 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę, Monako i San 

Marino. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych między 

państwami członkowskimi i krajami 

partnerskimi kwalifikowalne w ramach 

IPA III lub ISRWM . 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISWMR obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych lub morskich 

między państwami członkowskimi 

i krajami partnerskimi kwalifikowalne 

w ramach IPA III lub ISWMR . 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej i morskiej regiony objęte 

wsparciem EFRR są regionami Unii na 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej regiony objęte wsparciem 

EFRR są regionami Unii na poziomie 
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poziomie NUTS 2 obejmującymi 

sąsiadujące obszary funkcjonalne, przy 

uwzględnieniu w stosownych przypadkach 

strategii makroregionalnych i na rzecz 

basenu morskiego. 

NUTS 2 obejmującymi obszary 

funkcjonalne, przy uwzględnieniu 

w stosownych przypadkach strategii 

makroregionalnych i na rzecz basenu 

morskiego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca transnarodowa i współpraca 

morska programów Interreg może 

obejmować: 

Programy Interreg w zakresie współpracy 

transnarodowej mogą obejmować: 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki z EFRR na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 

wynoszą 8 430 000 000 EUR z ogólnych 

środków dostępnych na zobowiązania 

budżetowe z EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności na okres programowania 2021–

2027, zgodnie z art. [102 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

1. Środki z EFRR na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 

wynoszą xx xxx xxx xxx EUR z ogólnych 

środków dostępnych na zobowiązania 

budżetowe z EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności na okres programowania 2021–

2027, zgodnie z art. [102 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Każde państwo członkowskie może 

przesunąć do 15 % środków swojej 

alokacji finansowej na komponenty 1, 2 i 3 

z jednego z tych komponentów na jeden 

komponent lub ich większą liczbę. 

4. Każde państwo członkowskie może 

przesunąć do 20 % środków swojej 

alokacji finansowej na komponenty 1, 2 i 3 

z jednego z tych komponentów na jeden 

komponent lub ich większą liczbę. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje akt wykonawczy 

określający dokument dotyczący strategii 

wieloletniej w odniesieniu do 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych ze 

środków EFRR i ISRWM lub IPA III. Akt 

wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą doradczą, o której mowa 

w art. 63 ust. 2. 

Komisja przyjmuje akt delegowany 

określający dokument dotyczący strategii 

wieloletniej w odniesieniu do 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych ze 

środków EFRR i ISWMR lub IPA III. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do programów Interreg 

wspieranych przez EFRR i ISRWM akt 

wykonawczy określa elementy, o których 

mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

[ISRWM]. 

W odniesieniu do programów Interreg 

wspieranych przez EFRR i ISWMR akt 

delegowany określa elementy, o których 

mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

[ISWMR]. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że odpowiadające kwoty są zapewnione 

przez IPA III-współpraca transgraniczna i 

ISRWM-współpraca transgraniczna na 

podstawie odpowiedniego strategicznego 

dokumentu programowego. 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że przynajmniej odpowiadające kwoty są 

zapewnione przez IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISWMR-współpraca 

transgraniczna na podstawie 

odpowiedniego strategicznego dokumentu 
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Równoważność ta ma zastosowanie do 

maksymalnej kwoty określonej w akcie 

prawnym dotyczącym IPA III oraz 

ISRWM. 

programowego. Wkład ten ma 

zastosowanie do maksymalnej kwoty 

określonej w akcie prawnym dotyczącym 

IPA III oraz ISWMR. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W 2022 i 2023 r. roczny wkład z 

EFRR na zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, w odniesieniu do 

którego do dnia 31 marca w kolejnych 

latach nie został przedłożony Komisji 

żaden program, i który nie został 

przydzielony ponownie na inny program 

przedłożony w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg, przydziela się na 

wewnętrzne programy współpracy 

transgranicznej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub w których 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 

1. W 2022 i 2023 r. roczny wkład z 

EFRR na zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, w odniesieniu do 

którego do dnia 30 kwietnia 

w poszczególnych latach nie został 

przedłożony Komisji żaden program, 

i który nie został przydzielony ponownie 

na inny program przedłożony w ramach tej 

samej kategorii zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg, przydziela się na 

wewnętrzne programy współpracy 

transgranicznej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub w których 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli do dnia 31 marca 2024 r. 

nadal są zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, które nie zostały 

przedłożone Komisji, cały wkład z EFRR, 

o którym mowa w art. 9 ust. 5, dla tych 

programów na pozostałe lata do 2027 r., 

który nie został ponownie przydzielony na 

inny program w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych 

także odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISRWM-

współpraca transgraniczna, zostaje 

2. Jeżeli do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

nadal istnieją zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, które nie zostały 

przedłożone Komisji, cały wkład z EFRR, 

o którym mowa w art. 9 ust. 5, dla tych 

programów na pozostałe lata do 2027 r., 

który nie został ponownie przydzielony na 

inny program w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych 

także odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISWMR-

współpraca transgraniczna, zostaje 
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przydzielony na wewnętrzne programy 

współpracy transgranicznej, w których 

uczestniczy dane państwo członkowskie 

lub w których uczestniczą dane państwa 

członkowskie. 

przydzielony na wewnętrzne programy 

współpracy transgranicznej, w których 

uczestniczy dane państwo członkowskie 

lub w których uczestniczą dane państwa 

członkowskie.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W takich przypadkach wkład z EFRR, 

o którym mowa w ust. 1, odpowiadający 

transzom rocznym, na które nie zaciągnięto 

jeszcze zobowiązań, lub transzom 

rocznym, na które zaciągnięto 

zobowiązania oraz umorzono w całości lub 

częściowo w tym samym roku 

budżetowym, i który nie został ponownie 

przydzielony na inny zewnętrzny program 

transgraniczny Interreg wspierany także 

odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISRWM -

współpraca transgraniczna, przydziela się 

na wewnętrzne programy transgraniczne 

Interreg, w których uczestniczy dane 

państwo członkowskie lub uczestniczą 

dane państwa członkowskie. 

W takich przypadkach wkład z EFRR, 

o którym mowa w ust. 1, odpowiadający 

transzom rocznym, na które nie zaciągnięto 

jeszcze zobowiązań, lub transzom 

rocznym, na które zaciągnięto 

zobowiązania oraz umorzono w całości lub 

częściowo w tym samym roku 

budżetowym, i który nie został ponownie 

przydzielony na inny zewnętrzny program 

transgraniczny Interreg wspierany także 

odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISWMR-

współpraca transgraniczna, przydziela się 

na wewnętrzne programy transgraniczne 

Interreg lub programy współpracy 

transnarodowej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 70 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 

1. Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 75 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 
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w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISRWM] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISWMR] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wspieranie transgranicznego 

dialogu międzykulturowego w ramach 

projektów współpracy kulturalnej i 

oświatowej, współtworzenia, wymiany 

międzyludzkiej i debaty społecznej, a także 

wspieranie ochrony wspólnego 

dziedzictwa kulturowego i językowego 

oraz zarządzania nim; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2B: 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2: 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej 

i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami i instytucjami, zwłaszcza 

w celu wyeliminowania przeszkód 

prawnych i innych barier w regionach 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej i 

administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego i instytucjami, zwłaszcza w 

celu wyeliminowania przeszkód prawnych 



 

AD\1171389PL.docx 21/29 PE627.593v03-00 

 PL 

granicznych; i innych barier w regionach granicznych; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) zwiększenie bezpieczeństwa Unii, 

w tym mobilności wojskowej; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 

trwałej demokracji i wspieranie podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego oraz ich roli 

w procesie reform i przemian 

demokratycznych. 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania i dążenie do 

pojednania, zwłaszcza poprzez zachęcanie 

do działań ułatwiających kontakty 

międzyludzkie, wzmacnianie trwałej 

demokracji, wspieranie niezależnych 

mediów i podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego oraz ich roli w procesie 

reform i przemian demokratycznych. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

5. W ramach zewnętrznych 

programów transgranicznych i programów 

Interreg w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 
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przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. W każdym przypadku, gdy 

środki pochodzące z instrumentów 

finansowania zewnętrznego są 

wykorzystywane do wsparcia programów 

Interreg, stosuje się również cele 

wyznaczone dla odpowiednich 

instrumentów określonych w odnośnych 

rozporządzeniach [IPA], [ISWMR] i 

[PKTZ]. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, oraz 

komponentu 5, który jest realizowany 

w ramach zarządzania bezpośredniego lub 

zarządzania pośredniego. 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż sześć miesięcy po przyjęciu 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż dziewięć miesięcy po przyjęciu 
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przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub w razie takiej 

konieczności na mocy odpowiedniego aktu 

podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 

przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub, w razie takiej 

konieczności, na mocy odpowiedniego 

aktu podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każdy priorytet odpowiada pojedynczemu 

celowi polityki lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiednio jednemu lub 

obu celom szczegółowym Interreg lub 

pomocy technicznej. Priorytet 

odpowiadający danemu celowi polityki lub 

– w stosownych przypadkach – 

odpowiednio jednemu lub obu celom 

szczegółowym Interreg składa się 

z jednego lub większej liczby celów 

szczegółowych. Do tego samego celu 

polityki lub celu szczegółowego Interreg 

może odnosić się więcej niż jeden 

priorytet. 

Każdy priorytet odpowiada pojedynczemu 

celowi polityki lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiednio jednemu lub 

obu celom szczegółowym Interreg lub 

pomocy technicznej. Priorytet 

odpowiadający danemu celowi polityki lub 

– w stosownych przypadkach – 

odpowiednio jednemu lub obu celom 

szczegółowym Interreg składa się 

z jednego lub większej liczby celów 

szczegółowych. Do tego samego celu 

polityki lub celu szczegółowego Interreg 

może odnosić się więcej niż jeden 

priorytet. W każdym przypadku, gdy środki 

pochodzące z instrumentów finansowania 

zewnętrznego są wykorzystywane do 

wsparcia programów Interreg, stosuje się 

również priorytety wyznaczone dla 

odpowiednich instrumentów określonych 

w odnośnych rozporządzeniach [IPA], 

[ISWMR] i [PKTZ]. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu; 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu i, w stosownych 

przypadkach, wspierania struktur 
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zarządzania w państwach członkowskich 

lub państwach trzecich; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa 

i stosuje kryteria i procedury, które są 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równouprawnienie płci 

i uwzględnienie postanowień Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, jak 

również zasady zrównoważonego rozwoju 

oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 

i 191 ust. 1 TFUE. 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa i 

stosuje kryteria i procedury, które są 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równouprawnienie płci i 

uwzględnienie postanowień Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

europejskiej konwencji praw człowieka, 

jak również zasady zrównoważonego 

rozwoju oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i 

191 ust. 1 TFUE. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera j a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) dba o to, by w wybranych 

operacjach stosowano kryteria i 

procedury, które są niedyskryminacyjne, 

gwarantują równouprawnienie płci i 

uwzględniają postanowienia Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, jak również 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz 

polityki Unii w dziedzinie środowiska 

naturalnego zgodnie z art. 11 i 191 ust. 1 

TFUE. 
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju, pod 

warunkiem że jej wpływ na obszar 

programu oraz korzyści, które ten obszar 

odniesie są opisane we wniosku 

dotyczącym operacji. 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju, pod 

warunkiem że jej transgraniczne lub 

ponadnarodowe skutki i korzyści dla 

programu są opisane we wniosku 

dotyczącym operacji. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w trzech z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

pierwszym. 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg i 

zewnętrznych programów 

transgranicznych partnerzy z regionów 

najbardziej oddalonych oraz państw 

trzecich, krajów członkowskich oraz 

krajów i terytoriów zamorskich są 

zobowiązani do współpracy jedynie 

w trzech z czterech wymiarów współpracy 

wymienionych w akapicie pierwszym. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest transgraniczny podmiot 

prawny lub EUWT. 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest transgraniczny podmiot 

prawny, Euroregion lub EUWT albo 

instytucja zarządzająca lub istniejąca 

instytucja w danym kraju, zgodnie z 

umową zawartą pomiędzy krajami lub 

regionami uczestniczącymi w programie. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 zasady zgłaszania projektów i ich 

realizacji w ramach programu; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla zasad 

kwalifikowalności ustanowionych w art. 

[57–62] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], art.[4 i 6] rozporządzenia (UE) 

[nowe EFRR] lub w niniejszym rozdziale, 

w tym w aktach przyjętych na ich 

podstawie, uczestniczące państwa 

członkowskie oraz, w stosownych 

przypadkach, państwa trzecie, kraje 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

ustanawiają na mocy wspólnej decyzji 

w komitecie monitorującym dodatkowe 

przepisy dotyczące kwalifikowalności 

wydatków dla programu Interreg tylko 

w odniesieniu do kategorii wydatków, 

które nie są objęte zakresem wyżej 

wymienionych przepisów. Te dodatkowe 

przepisy mają zastosowanie do całego 

obszaru programu. 

Bez uszczerbku dla zasad 

kwalifikowalności ustanowionych w art. 

[57–62] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], art.[4 i 6] rozporządzenia (UE) 

[nowe EFRR], w art. [10] rozporządzenia 

(UE) [IPA], art. [27] rozporządzenia (UE) 

[ISWMR] lub w niniejszym rozdziale, 

w tym w aktach przyjętych na ich 

podstawie, uczestniczące państwa 

członkowskie oraz, w stosownych 

przypadkach, państwa trzecie, kraje 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

ustanawiają na mocy wspólnej decyzji 

w komitecie monitorującym dodatkowe 

przepisy dotyczące kwalifikowalności 

wydatków dla programu Interreg tylko 

w odniesieniu do kategorii wydatków, 

które nie są objęte zakresem wyżej 

wymienionych przepisów. Te dodatkowe 

przepisy mają zastosowanie do całego 

obszaru programu.  

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli w programie Interreg wybrano Jeżeli w programie Interreg wybrano 
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operacje oparte na zaproszeniu do 

składania wniosków, te dodatkowe 

przepisy zostają jednak przyjęte przed 

opublikowaniem pierwszego zaproszenia 

do składania wniosków. We wszystkich 

pozostałych przypadkach dodatkowe 

przepisy są przyjmowane przed 

dokonaniem wyboru pierwszych operacji. 

operacje oparte na zaproszeniu do 

składania wniosków, te dodatkowe 

przepisy zostają jednak przyjęte przed 

opublikowaniem każdego zaproszenia do 

składania wniosków. We wszystkich 

pozostałych przypadkach dodatkowe 

przepisy są przyjmowane przed 

dokonaniem wyboru pierwszych operacji. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 2B lub 

komponentu 1, jeżeli ten ostatni obejmuje 

długie granice z różnorodnymi 

wyzwaniami i potrzebami dotyczącymi 

rozwoju, państwa członkowskie oraz 

w stosownych przypadkach państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

w programie Interreg mogą definiować 

obszary podprogramu. 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 1, jeżeli 

obejmuje on granice z różnorodnymi 

wyzwaniami i potrzebami dotyczącymi 

rozwoju, państwa członkowskie oraz 

w stosownych przypadkach państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

w programie Interreg mogą definiować 

obszary podprogramu. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku gdy instytucja 

zarządzająca nie przeprowadza 

weryfikacji na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] na 

całym obszarze objętym programem, 

każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub osobę odpowiedzialne za 

przeprowadzenie takiej weryfikacji w 

odniesieniu do beneficjentów na swoim 

terytorium. 
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