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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem inicjatywy „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) jest zacieśnienie 
współpracy między państwami członkowskimi w Unii oraz między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi, krajami partnerskimi lub krajami i terytoriami 
zamorskimi. Oczekuje się, że nowe rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, na lata 2021–
2027 uprości współpracę poza granicami Unii. Równolegle, przyszłe zewnętrzne instrumenty 
finansowania UE (w tym ISWMR i PKTZ) mają na celu ustanowienie jasnych zasad 
przenoszenia części ich zasobów do programów Interreg.

Sprawozdawczyni DEVE jest przekonana, że interes Komitetu ds. Rozwoju polega na 
zapewnieniu, aby państwa trzecie oraz kraje i terytoria zamorskie mogły skutecznie 
uczestniczyć w programach Interreg. Przy opracowywaniu programów należy w pełni 
uwzględnić specyficzne wyzwania i potrzeby KTZ. 

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić wkład, jaki Interreg może mieć w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju i osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu. Należy w pełni 
przestrzegać spójności polityki na rzecz rozwoju, ponieważ uzyskanie spójności między 
wszystkimi politykami UE ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 208 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania harmonijnego 
rozwoju terytorium Unii na różnych 
poziomach EFRR powinien wspierać 

(3) W celu wspierania harmonijnego 
rozwoju terytorium Unii na różnych 
poziomach EFRR powinien wspierać 



PE628.552v02-00 4/34 AD\1169603PL.docx

PL

współpracę transgraniczną, transnarodową 
i morską, a także współpracę regionów 
najbardziej oddalonych oraz współpracę 
międzyregionalną w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg).

współpracę transgraniczną, transnarodową 
i morską, a także współpracę regionów 
najbardziej oddalonych oraz współpracę 
międzyregionalną w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg). Należy uwzględnić zasady 
odnoszące się do wielopoziomowego 
sprawowania rządów i do partnerstwa, a 
także wzmocnić podejścia ukierunkowane 
na konkretne obszary oraz zasadę 
niedyskryminacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Różne elementy Interreg powinny 
przyczynić się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju opisanych w 
Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do roku 2030 przyjętej we 
wrześniu 2015 r.

Uzasadnienie

Wkład Interreg w cele zrównoważonego rozwoju powinien zostać wspomniany w motywach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Interreg powinien przyczynić się 
również do realizacji innych zobowiązań 
międzynarodowych, takich jak 
porozumienie klimatyczne z Paryża (COP 
21). Ze względu na znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu Interreg 
przyczyni się do uwzględnienia w 
głównym nurcie polityki działań w 
dziedzinie klimatu oraz realizacji 
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ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie 25 % 
unijnych nakładów budżetowych na cele 
związane z klimatem.

Uzasadnienie

Motywy powinny również zawierać odniesienie do porozumienia klimatycznego z Paryża, 
ponieważ Interreg powinien przyczyniać się do realizacji celów UE w zakresie zmiany 
klimatu.

Poprawka 5

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 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 wspierać współpracę w 
regionach granic lądowych lub morskich.

_________________ _________________

23 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 
wzrostu gospodarczego i spójności 
w regionach przygranicznych UE” 
COM(2017) 534 final z 20.9.2017.

23 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 
wzrostu gospodarczego i spójności 
w regionach przygranicznych UE” 
COM(2017) 534 final z 20.9.2017.

Uzasadnienie

Uwzględnienie współpracy na granicach morskich w nowym komponencie Interreg nie leży w 
interesie uproszczenia i zwiększenia przyjazności dla użytkownika.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komponent obejmujący współpracę 
transnarodową i morską powinien zmierzać 
do intensyfikacji współpracy za pomocą 
przedsięwzięć sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, powiązanych 
z priorytetami unijnej polityki spójności
oraz powinien także obejmować morską 
współpracę transgraniczną. Współpraca 
transnarodowa powinna obejmować 
większe obszary w kontynentalnej części 
Unii, zważywszy że współpraca morska 
powinna obejmować terytoria wokół 
basenów morskich oraz uwzględniać 
współpracę transgraniczną na granicach 
morskich w okresie programowania 
2014–2020. Aby umożliwić 
kontynuowanie wcześniejszej morskiej 
współpracy transgranicznej na gruncie 
szerszych ram współpracy morskiej należy 
zapewnić maksymalną elastyczność, 
w szczególności poprzez określenie 
zasięgu terytorialnego, celów 
szczegółowych takiej współpracy, 
wymogów dotyczących projektu 
partnerstwa oraz tworzenie podprogramów 
oraz specjalnych komitetów sterujących.

(6) Komponent obejmujący współpracę 
transnarodową i morską powinien zmierzać 
do intensyfikacji współpracy za pomocą 
przedsięwzięć sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, powiązanych z
priorytetami unijnej polityki spójności. 
Współpraca transnarodowa powinna 
obejmować większe obszary w
kontynentalnej części Unii, zważywszy że 
współpraca morska powinna obejmować 
terytoria wokół basenów morskich Aby 
umożliwić kontynuowanie wcześniejszej 
morskiej współpracy transgranicznej na 
gruncie szerszych ram współpracy 
morskiej należy zapewnić maksymalną 
elastyczność, w szczególności poprzez 
określenie zasięgu terytorialnego, celów 
szczegółowych takiej współpracy, 
wymogów dotyczących projektu 
partnerstwa oraz tworzenie podprogramów 
oraz specjalnych komitetów sterujących.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W oparciu o doświadczenia 
wyniesione z współpracy transgranicznej 
i transnarodowej w okresie programowania 
2014–2020 w regionach najbardziej 

(7) W oparciu o doświadczenia 
wyniesione z współpracy transgranicznej 
i transnarodowej w okresie programowania 
2014–2020 w regionach najbardziej 
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oddalonych, gdzie połączenie obydwu 
komponentów w ramach jednego programu 
na każdy obszar współpracy nie przyniosło 
dostatecznego uproszczenia dla organów 
odpowiedzialnych za program 
i beneficjentów programów, należy 
ustanowić specjalny komponent „regiony 
najbardziej oddalone”, aby umożliwić 
regionom najbardziej oddalonym 
współpracę z sąsiednimi krajami 
i terytoriami w jak najbardziej wydajny 
i prosty sposób.

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 
komponentów w ramach jednego programu 
na każdy obszar współpracy nie przyniosło 
dostatecznego uproszczenia dla organów 
odpowiedzialnych za program 
i beneficjentów programów, należy 
ustanowić specjalny komponent „regiony 
najbardziej oddalone”, aby umożliwić 
regionom najbardziej oddalonym 
współpracę z krajami trzecimi oraz
krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) 
w jak najbardziej wydajny i prosty sposób, 
z uwzględnieniem ich szczególnych 
potrzeb i uwarunkowań.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W oparciu o doświadczenia 
wyniesione z programów współpracy 
międzyregionalnej w ramach programu 
Interreg oraz z uwagi na brak takiej 
współpracy w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 
programowania 2014–2020 komponent 
dotyczący współpracy międzyregionalnej 
należy tak ukierunkować, aby przede 
wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 
polityki spójności. Komponent ten 
powinien zostać zatem ograniczony do 
dwóch programów: jeden będzie 
umożliwiał wszelkiego rodzaju 
doświadczenia, innowacyjne podejścia i 
budowanie zdolności na użytek programów 
w ramach obu celów, a także wspieranie 
europejskich ugrupowań współpracy 
terytorialnej („EUWT”), utworzonych lub 
tworzonych na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1082/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady24, a drugi będzie 
służył doskonaleniu analizy tendencji 
rozwojowych. Współpraca oparta na 
projektach w całej Unii powinna zostać 
włączona do nowego komponentu 

(8) W oparciu o doświadczenia 
wyniesione z programów współpracy 
międzyregionalnej w ramach programu 
Interreg oraz z uwagi na brak takiej 
współpracy w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 
programowania 2014–2020 komponent 
dotyczący współpracy międzyregionalnej 
należy tak ukierunkować, aby przede 
wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 
polityki spójności. Komponent ten 
powinien zostać zatem ograniczony do 
dwóch programów: jeden będzie 
umożliwiał wszelkiego rodzaju 
doświadczenia, innowacyjne podejścia i 
budowanie zdolności na użytek programów 
w ramach obu celów, a także wspieranie 
europejskich ugrupowań współpracy 
terytorialnej („EUWT”), utworzonych lub 
tworzonych na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1082/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady24, a drugi będzie 
służył doskonaleniu analizy tendencji 
rozwojowych. Współpraca oparta na 
projektach w całej Unii powinna zostać 
włączona do nowego komponentu 
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dotyczącego międzyregionalnych 
innowacyjnych inwestycji i być ściśle 
związana z realizacją komunikatu Komisji 
„Zwiększanie innowacyjności europejskich 
regionów: Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”25, w 
szczególności aby wesprzeć tematyczne 
platformy inteligentnej specjalizacji w 
takich dziedzinach, jak energia, 
modernizacja przemysłu czy branża rolno-
spożywcza. Wreszcie, zintegrowany 
rozwój terytorialny ukierunkowany 
w szczególności na miejskie obszary 
funkcjonalne lub obszary miejskie 
powinien być głównie przedmiotem 
programów w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz jednego 
instrumentu towarzyszącego „Europejska 
inicjatywa miejska”. Te dwa programy 
w ramach komponentu „Współpraca 
międzyregionalna” powinny obejmować 
całą Unię i być również otwarte na udział 
państw trzecich.

dotyczącego międzyregionalnych 
innowacyjnych inwestycji i być ściśle 
związana z realizacją komunikatu Komisji 
„Zwiększanie innowacyjności europejskich 
regionów: Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”25, w 
szczególności aby wesprzeć tematyczne 
platformy inteligentnej specjalizacji w 
takich dziedzinach, jak energia
odnawialna, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, modernizacja przemysłu, 
agroekologiczne praktyki rolnicze czy 
branża rolno-spożywcza. Wreszcie, 
zintegrowany rozwój terytorialny 
ukierunkowany w szczególności na 
miejskie obszary funkcjonalne lub obszary 
miejskie powinien być głównie 
przedmiotem programów w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” oraz jednego instrumentu 
towarzyszącego „Europejska inicjatywa 
miejska”. Te dwa programy w ramach 
komponentu „Współpraca 
międzyregionalna” powinny obejmować 
całą Unię i być również otwarte na udział
KTZ i państw trzecich.

__________________ __________________

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19).

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. "Zwiększanie 
innowacyjności europejskich regionów: 
Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” – COM(2017) 
376 final z 18.7.2017.

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. "Zwiększanie 
innowacyjności europejskich regionów: 
Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” – COM(2017) 
376 final z 18.7.2017.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 
skupiać się przede wszystkim na 
wspieraniu beneficjentów IPA we 
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.

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 
skupiać się przede wszystkim na 
wspieraniu beneficjentów IPA we 
wzmacnianiu instytucji demokratycznych 
oraz praworządności, w reformie 
sądownictwa i administracji publicznej, w
zapewnianiu poszanowania praw 
podstawowych oraz propagowaniu 
równości między mężczyznami a 
kobietami, 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 bezpiecznego dostępu do 
ochrony międzynarodowej, dzielenie się 
odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 
kontroli granic i podejmowanie wspólnych 
wysiłków w walce z migracją 
nieuregulowaną, przemytem migrantów i 
handlem ludźmi.

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 

(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 
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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 
o zasady wzajemnej rozliczalności, 
współodpowiedzialności i poczucia 
obowiązku.

opartymi na współpracy. Niniejsze 
rozporządzenie i ISRWM powinny zatem 
wspierać wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 
odpowiednich strategii makroregionalnych, 
przy czym nadrzędnym celem powinno być 
wyeliminowanie ubóstwa i przyczynianie 
się do zrównoważonego rozwoju. 
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 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Rozwój synergii z unijnymi 
programami działań zewnętrznych i 
rozwoju powinien również przyczyniać się 
do zapewnienia maksymalnego 
oddziaływania przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasady spójności polityki 
na rzecz rozwoju, określonej w art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Osiągnięcie 
spójności we wszystkich obszarach 
polityki UE ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju.

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju stanowi zobowiązanie wynikające z traktatu i powinna 
zostać wymieniona w motywach.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W świetle specyfiki unijnych 
regionów najbardziej oddalonych 
niezbędne jest przyjęcie środków 
dotyczących warunków, na których 
podstawie regiony te mogą uzyskać dostęp 
do funduszy strukturalnych. 
W konsekwencji niektóre przepisy 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
dostosowane do specyfiki regionów 
najbardziej oddalonych w celu 
uproszczenia i zacieśniania współpracy 
z ich państwami sąsiadującymi, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 
Komisji „Silniejsze i odnowione 
partnerstwo strategiczne z regionami 
najbardziej oddalonymi UE”31.

(14) W świetle specyfiki unijnych 
regionów najbardziej oddalonych 
niezbędne jest przyjęcie środków 
dotyczących warunków, na których 
podstawie regiony te mogą uzyskać dostęp 
do funduszy strukturalnych. 
W konsekwencji niektóre przepisy 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
dostosowane do specyfiki regionów 
najbardziej oddalonych w celu 
uproszczenia i zacieśniania ich współpracy 
z państwami trzecimi i KTZ, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 
Komisji „Silniejsze i odnowione 
partnerstwo strategiczne z regionami 
najbardziej oddalonymi UE”31.

__________________ __________________

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 
i odnowione partnerstwo strategiczne 
z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 
COM(2017) 623 final z 24.10.2017.

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 
i odnowione partnerstwo strategiczne 
z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 
COM(2017) 623 final z 24.10.2017.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Rozporządzenie przewiduje 
możliwość uczestnictwa krajów i 
terytoriów zamorskich (KTZ) w 
programach Interreg. Należy uwzględnić 
specyfikę i wyzwania KTZ w celu 
ułatwienia im skutecznego dostępu i 
uczestnictwa.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Art. 198–204 części IV Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczące stowarzyszenia krajów 
i terytoriów zamorskich z Unią 
przewidują, że celem stowarzyszenia jest 
promowanie rozwoju gospodarczego i 
społecznego krajów i terytoriów 
zamorskich oraz ustanowienie ścisłych 
stosunków gospodarczych między nimi a 
Unią jako całością. Zgodnie z zasadami 
wyrażonymi w preambule TFUE 
stowarzyszenie ma służyć przede 
wszystkim sprzyjaniu interesom i 
dobrobytowi mieszkańców tych krajów i 
terytoriów, w sposób prowadzący je do 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego, do czego aspirują.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Działania finansowane w ramach 
poszczególnych komponentów powinny 
promować i zapewniać równość płci. 
Aspekt płci powinien zostać włączony do 
poszczególnych komponentów Interreg.

Uzasadnienie

Znaczenie aspektu płci powinno zostać podkreślone w całym rozporządzeniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy dodać dwa cele szczegółowe 
Interreg – jeden służący wzmocnieniu 
zdolności instytucjonalnej, współpracy 
prawnej i administracyjnej –
w szczególności gdy występuje powiązanie 
z wdrażaniem komunikatu w sprawie 
regionów przygranicznych – intensyfikacji 
współpracy między obywatelami 
i instytucjami oraz opracowaniu 
i koordynacji strategii makroregionalnych 
i strategii na rzecz basenu morskiego oraz 
drugi służący zaradzeniu problemom 
związanym ze współpracą zewnętrzną 
takim jak bezpieczeństwo, zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo.

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy dodać dwa cele szczegółowe 
Interreg – jeden służący wzmocnieniu 
zdolności instytucjonalnej, współpracy 
prawnej i administracyjnej – w
szczególności gdy występuje powiązanie z
wdrażaniem komunikatu w sprawie 
regionów przygranicznych – intensyfikacji 
współpracy między obywatelami, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, podmiotami 
niepaństwowymi i instytucjami oraz 
opracowaniu i koordynacji strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego oraz drugi służący 
zaradzeniu problemom związanym ze 
współpracą zewnętrzną, takim jak 
bezpieczeństwo i ochrona, zarządzanie 
granicami oraz migracja, dostęp do 
ochrony międzynarodowej, likwidacja 
ubóstwa, zmiana klimatu, ograniczanie 
ryzyka katastrof i odporność.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Właściwe jest zachęcanie do 
dyscypliny finansowej. Jednocześnie w 
rozwiązaniach dotyczących umarzania 
zobowiązań budżetowych należy 
uwzględniać złożoność programów 
Interreg i ich wdrażania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) na 
potrzeby zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi w Unii oraz 
między odpowiednio państwami 
członkowskimi i przyległymi państwami 
trzecimi, krajami partnerskimi, innymi 
terytoriami lub krajami i terytoriami 
zamorskimi (KTZ).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) na 
potrzeby zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi w Unii oraz 
między odpowiednio państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi, 
krajami partnerskimi, krajami i terytoriami 
zamorskimi (KTZ). Interreg przyczynia się 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju opisanych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
niezbędne przepisy do zapewnienia 
skutecznego programowania, w tym 
dotyczące pomocy technicznej, 
monitorowania, oceny, komunikacji, 
kwalifikowalności, zarządzania i kontroli, 
jak również zarządzania finansowego 
programami w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”(„programy 
Interreg”) wspieranego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”).

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
niezbędne przepisy do zapewnienia 
skutecznego programowania, w tym 
dotyczące pomocy technicznej, realizacji, 
monitorowania, oceny, komunikacji, 
kwalifikowalności, zarządzania i kontroli, 
jak również zarządzania finansowego 
programami w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”(„programy 
Interreg”) wspieranego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) 
oznaczają kraje i terytoria zamorskie 
podlegające państwu członkowskiemu 
Unii, do których mają zastosowanie 
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postanowienia części czwartej TFUE i 
wymienione w jego załączniku II.

Poprawka 21

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 regionami 
przygranicznymi co najmniej jednego 
państwa członkowskiego i jednego 
państwa trzeciego lub ich większej liczby, 
wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub

Poprawka 22

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 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) współpracę transnarodową i 
współpracę morską na większych lub 
transnarodowych terytoriach lub wokół 

2) współpracę transnarodową i 
współpracę morską na większych lub 
transnarodowych terytoriach lub wokół 
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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”);

basenów morskich, obejmującą krajowych, 
regionalnych i lokalnych partnerów 
programów w państwach członkowskich, 
państwach trzecich i KTZ 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”);

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) współpracę regionów najbardziej 
oddalonych, między nimi 
i z sąsiadującymi państwami trzecimi 
i krajami partnerskimi lub krajami 
i terytoriami zamorskimi lub kilkoma 
z nich w celu uproszczenia integracji 
regionalnej w ich sąsiedztwie
(„komponent 3”);

3) współpracę regionów najbardziej 
oddalonych, między nimi i z państwami 
trzecimi i krajami partnerskimi lub krajami 
i terytoriami zamorskimi lub kilkoma 
z nich w celu uproszczenia w szczególności 
integracji regionalnej („komponent 3”);

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) współpracę międzyregionalną 
w celu wzmocnienia skuteczności polityki 
spójności („komponent 4”) w drodze 
wspierania:

4) współpracę międzyregionalną 
w celu wzmocnienia skuteczności polityki 
spójności („komponent 4”) w drodze 
wspierania m.in.:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) wymiany doświadczeń, 
innowacyjnych podejść i budowania 
zdolności w odniesieniu do:

a) wymiany doświadczeń, 
innowacyjnych podejść, dobrych praktyk i
budowania zdolności w odniesieniu do:

Poprawka 27

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.

skreśla się

Poprawka 28

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 
ISRWM obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 
partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 
NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 
wszystkich granic między państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi 
kwalifikowalne w ramach IPA III lub 
ISRWM.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Grenlandię b) KTZ;
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Regiony, państwa trzecie lub kraje 
partnerskie wskazane w ust. 2 są regionami 
Unii na poziomie NUTS 2, a w razie braku 
klasyfikacji NUTS odpowiednimi 
obszarami.

3. Regiony, państwa trzecie, kraje 
partnerskie lub KTZ wskazane w ust. 2 są 
regionami Unii na poziomie NUTS 2, 
NUTS 3 w przypadku KTZ, a w razie 
braku klasyfikacji NUTS odpowiednimi 
obszarami.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 3.2 3,2 % (tj. ogółem 
270 100 000 EUR) na współpracę 
regionów najbardziej oddalonych 
(komponent 3);

c) 5 % na współpracę regionów 
najbardziej oddalonych (komponent 3);

Uzasadnienie

Ze względu na szczególne potrzeby i wyzwania regionów najbardziej oddalonych należy 
zwiększyć dostępną kwotę w odniesieniu do komponentu 3.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do komponentu 2 programu 
Interreg zatwierdzonego przez Komisję 
udział kraju partnerskiego lub Grenlandii
zostaje zakończony, jeżeli dojdzie do 
jednej z sytuacji określonych w ust. 3 
akapit pierwszy lit. a) i b):

W odniesieniu do komponentu 2 programu 
Interreg zatwierdzonego przez Komisję 
udział kraju partnerskiego lub KTZ zostaje 
zakończony lub alokacja zostaje 
zmniejszona, jeżeli dojdzie do jednej 
z sytuacji określonych w ust. 3 akapit 
pierwszy lit. a) i b):
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) program Interreg został zakończony 
w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 
najważniejsze wspólne wyzwania 
w zakresie rozwoju nie mogą zostać 
przezwyciężone bez udziału tego kraju 
partnerskiego lub Grenlandii;

a) program Interreg został zakończony 
w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 
najważniejsze wspólne wyzwania 
w zakresie rozwoju nie mogą zostać 
przezwyciężone bez udziału tego kraju 
partnerskiego lub KTZ;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) by program Interreg był nadal 
realizowany bez udziału tego kraju 
partnerskiego lub Grenlandii.

c) by program Interreg był nadal 
realizowany bez udziału tego kraju 
partnerskiego lub KTZ.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy państwo trzecie
lub kraj partnerski przekazujące wkład na 
program Interreg ze środków krajowych, 
który nie stanowi krajowego 
współfinansowania dla wsparcia ze 
środków EFRR lub instrumentów 
finansowania zewnętrznego Unii, 
zmniejszą wkład w trakcie realizacji 
programów Interreg, albo ogólnie albo 
w odniesieniu do wspólnych operacji, które 
zostały już wybrane i otrzymały dokument 
przewidziany w art. 22 ust. 6, 
uczestniczące państwo członkowskie lub 
uczestniczące państwa członkowskie 
wnoszą o zastosowanie wariantów 

6. W przypadku gdy państwo trzecie,
kraj partnerski lub KTZ przekazujące 
wkład na program Interreg ze środków 
krajowych, który nie stanowi krajowego 
współfinansowania dla wsparcia ze 
środków EFRR lub instrumentów 
finansowania zewnętrznego Unii, 
zmniejszą wkład w trakcie realizacji 
programów Interreg, albo ogólnie albo 
w odniesieniu do wspólnych operacji, które 
zostały już wybrane i otrzymały dokument 
przewidziany w art. 22 ust. 6, 
uczestniczące państwo członkowskie lub 
uczestniczące państwa członkowskie 
wnoszą o zastosowanie wariantów 
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określonych w ust. 4 akapit drugi. określonych w ust. 4 akapit drugi.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz celów szczegółowych dla 
EFRR określonych w art. [2] 
rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 
w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 
przypadkach – instrumenty finansowania 
zewnętrznego Unii mogą również 
przyczynić się do realizacji celów 
szczegółowych w ramach celu polityki nr 4 
poprzez:

3. Oprócz celów szczegółowych dla 
EFRR określonych w art. [2] 
rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 
w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 
przypadkach – instrumenty finansowania 
zewnętrznego Unii przyczyniają się
również do realizacji celów szczegółowych 
w ramach celu polityki nr 4 poprzez:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawę skuteczności rynków 
pracy oraz dostępu do wysokiej jakości 
zatrudnienia ponad granicami;

a) poprawę skuteczności rynków 
pracy oraz dostępu do wysokiej jakości 
zatrudnienia ponad granicami, zwłaszcza 
dla ludzi młodych;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) propagowanie włączenia 
społecznego i zwalczanie biedy, w tym 
poprzez poprawę równości szans
i zwalczanie dyskryminacji ponad 
granicami.

e) propagowanie włączenia 
społecznego, przestrzeganie praw 
mniejszości i zwalczanie biedy, w tym 
poprzez poprawę równości szans, 
promowanie równouprawnienia płci, 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
ponad granicami oraz wsparcie dla 
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marginalizowanych społeczności.

Poprawka 39

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 
granicznych;

(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 
i innych barier w regionach granicznych;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w programach Interreg 
w komponencie 1, 2 i 3: wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnej organów 
publicznych i zainteresowanych stron 
w celu wdrażania strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego;

b) w programach Interreg 
w komponencie 1, 2 i 3: wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnej organów 
publicznych i zainteresowanych stron 
w celu skutecznego wdrażania strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego;

Poprawka 41

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 

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 
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zachęcanie do działań ułatwiających 
kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 
trwałej demokracji i wspieranie podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego oraz ich roli 
w procesie reform i przemian 
demokratycznych.

zachęcanie do działań ułatwiających 
kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 
trwałej demokracji i promowanie 
podstawowych praw i wolności zgodnie z 
Kartą praw podstawowych i uznanych w 
niej oraz wspieranie organizacji
społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotów niepaństwowych, w tym 
organizacji pozarządowych, kościołów i 
wspólnot i stowarzyszeń religijnych, 
ośrodków analitycznych i innych grup 
społecznych oraz ich roli w procesie 
budowania odporności, pokoju, 
pojednania, reform i przemian 
demokratycznych, a także poprzez 
promowanie dobrych rządów włącznie z 
walką z korupcją.

Poprawka 42

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 
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.

5. W ramach zewnętrznych 
programów Interreg i programów Interreg 
w komponencie 2 i 3 EFRR i –
w stosownych przypadkach – instrumenty 
finansowania zewnętrznego Unii 
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 z pełnym 
poszanowaniem zasady praworządności, 
w tym ochroną i poszanowaniem praw 
człowieka w stosunku do migrantów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
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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, po 
zasięgnięciu opinii odpowiednich 
zainteresowanych stron, oraz komponentu 
5, który jest realizowany w ramach 
zarządzania bezpośredniego lub 
zarządzania pośredniego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W każdym programie Interreg 
określa się wspólną strategię dotyczącą 
wkładu programu do celów polityki 
określonych w art. [4 ust.1] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP] oraz do celów 
szczegółowych Interreg określonych 
w art. 14 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia 
oraz dotyczącą informowania o jego 
rezultatach.

1. W każdym programie Interreg 
określa się wspólną strategię dotyczącą 
wkładu programu do celów polityki 
określonych w art. [4 ust.1] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP] oraz do celów 
szczegółowych Interreg określonych 
w art. 14 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia 
oraz dotyczącą informowania o jego 
rezultatach. W strategii wykazuje się 
również wyraźnie, w jaki sposób program 
przyczyni się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) rozbieżności w ramach 
instytucjonalnych, politycznych i 
prawnych;
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) wyzwań w zakresie środowiska 
naturalnego;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 
inwestycji i komplementarności z innymi 
formami wsparcia;

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 
inwestycji i komplementarności z innymi 
formami wsparcia oraz ewentualnych 
synergii, które należy osiągnąć;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wniosków z dotychczasowych 
doświadczeń;

(iii) wniosków z dotychczasowych 
doświadczeń oraz sposobu ich 
uwzględnienia w programie;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu wraz z odnośnymi celami 
pośrednimi i celami końcowymi;

(ii) inteligentne wskaźniki i wskaźniki 
rezultatu segregowane według kryterium 
płci wraz z odnośnymi wartościami 
bazowymi, celami pośrednimi i celami 
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końcowymi;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) główne grupy docelowe; (iii) główne grupy docelowe i 
beneficjentów końcowych programu, w 
tym grupy szczególnie wrażliwe;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) metodykę objaśniającą, w jaki 
sposób program przyczyni się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zakładane podejście do 
informowania o programie Interreg i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych, planowanego budżetu 
i odnośnych wskaźników monitorowania 
i oceny.

i) zakładane podejście do 
informowania o programie Interreg i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych, planowanego budżetu 
i odnośnych wskaźników monitorowania 
i oceny. W każdym przypadku, gdy 
program Interreg jest współfinansowany 
przez inne instrumenty finansowania 
zewnętrznego, strategia widoczności 
uwzględnia wymagania dotyczące 
widoczności przewidziane w tych 
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instrumentach.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) ramy zarządzania ryzykiem, 
obejmujące potencjalne ryzyko, które 
może mieć negatywny wpływ na realizację 
programu i osiąganie wyników, a także 
odpowiednie środki łagodzące.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku komponentu 2 
programów Interreg wspieranych z PKTZ 
w podziale na instrument finansowy 
(„EFRR” i „PKTZ Grenlandia”);

(iii) w przypadku komponentu 2 
programów Interreg wspieranych z PKTZ 
w podziale na instrument finansowy 
(„EFRR” i „PKTZ”);

Poprawka 55

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 

W przypadku wyboru operacji, komitet 
monitorujący lub, w stosownych 
przypadkach, komitet sterujący określa i
stosuje kryteria i procedury, które są 
publiczne, obiektywne, 
niedyskryminacyjne, przejrzyste, 
gwarantują równość między mężczyznami 
a kobietami i uwzględnienie postanowień 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, jak również zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnej 
polityki i prawodawstwa w dziedzinie 
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i 191 ust. 1 TFUE. środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i
191 ust. 1 TFUE.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe kryteria i procedury 
zapewniają priorytetowy wybór operacji, 
które maksymalizują wkład funduszy 
unijnych w realizację celów programu 
Interreg oraz realizują wymiar współpracy 
operacji realizowanych w ramach 
programów Interreg, jak określono 
w art. 23 ust. 1 i 4.

Przedmiotowe kryteria i procedury 
zapewniają priorytetowy wybór operacji, 
które maksymalizują wkład funduszy 
unijnych w realizację celów programu 
Interreg, osiągnięcie wymiaru współpracy 
operacji realizowanych w ramach 
programów Interreg, jak określono 
w art. 23 ust. 1 i 4, oraz osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnia, by wybrane operacje 
stanowiły skuteczny wkład w osiągnięcie 
celów Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do 2030 r.;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia, że wybrane operacje nie 
są sprzeczne z odpowiednimi strategiami 
ustanowionymi na podstawie art.10 ust. 1 
lub ustanowionymi dla jednego 
instrumentu finansowania zewnętrznego 
Unii lub większej ich liczby;

b) zapewnia, że wybrane operacje nie 
tylko nie są sprzeczne z odpowiednimi 
strategiami ustanowionymi na podstawie 
art.10 ust. 1 lub ustanowionymi dla 
jednego instrumentu finansowania 
zewnętrznego Unii lub większej ich liczby, 
lecz także uzupełniają te strategie, z 
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którymi tworzą pozytywne synergie;

Poprawka 59

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, 
partnerzy z regionów najbardziej 
oddalonych oraz państw trzecich, krajów 
członkowskich oraz krajów i terytoriów 
zamorskich są zobowiązani do współpracy 
jedynie w dwóch z czterech wymiarów 
współpracy wymienionych w akapicie 
pierwszym.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład z EFRR lub, w stosownych 
przypadkach, instrumentu finansowania 
zewnętrznego Unii do funduszu małych 
projektów w ramach programu Interreg nie 
może przekraczać 20 000 000 EUR 
lub 15 % łącznej kwoty alokacji programu 
Interreg, w zależności od tego, która z tych 
kwot jest niższa.

Wkład z EFRR lub, w stosownych 
przypadkach, instrumentu finansowania 
zewnętrznego Unii do funduszu małych 
projektów w ramach programu Interreg nie 
może przekraczać 20 % łącznej kwoty 
alokacji programu Interreg.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 

5. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i dokonuje 
przeglądu wszystkich kwestii mających 
wpływ na postępy w osiąganiu celów 
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postępy w osiąganiu celów programu. programu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępy w realizacji programu 
i osiąganiu celów pośrednich i celów 
końcowych programu Interreg;

a) postępy w realizacji programu 
i osiąganiu celów pośrednich i celów 
końcowych programu Interreg, w tym 
wkład w osiągnięcie celów Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 
r.;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych i beneficjentów.

g) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych i beneficjentów oraz 
w razie potrzeby propozycje dalszych 
środków wsparcia.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny każdego programu Interreg. Każda 
ocena zawiera oszacowanie skuteczności 
programu, jego wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
w celu poprawy jakości opracowywania 
danego programu Interreg i jego realizacji.

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny każdego programu Interreg. Każda 
ocena zawiera oszacowanie skuteczności 
programu, jego wydajności, przydatności, 
spójności, zrównoważonego charakteru 
wyników i europejskiej wartości dodanej 
w celu poprawy jakości opracowywania 
danego programu Interreg i jego realizacji.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W każdym przypadku gdy program 
Interreg jest współfinansowany przez inne 
instrumenty finansowania zewnętrznego, 
program zapewnia widoczność tych 
środków zgodnie z odpowiednimi 
instrumentami.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 2024: 1 %; (d) 2024: 1,5 %;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50a

Umorzenia

W drodze odstępstwa od art. 99 ust. 1 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
Komisja dokonuje umorzenia każdej 
kwoty w ramach programu Interreg, która 
nie została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe zgodnie z art. 49 lub w 
odniesieniu do której nie złożono wniosku 
o płatność do dnia 26 grudnia trzeciego 
roku kalendarzowego następującego po 
roku, w którym podjęto zobowiązania 
budżetowe na lata 2021–2026.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy Interreg w komponentach 
2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 
najmniej jednego instrumentu 
finansowania zewnętrznego Unii, 
realizowane są w ramach zarządzania 
dzielonego zarówno w państwach 
członkowskich, jak i w każdym 
uczestniczącym państwie trzecim lub kraju 
partnerskim, lub – w odniesieniu do 
komponentu 3 – w każdym kraju 
i terytorium zamorskim, niezależnie od 
tego, czy dany kraj i terytorium zamorskie 
otrzymuje wsparcie w ramach co najmniej 

2. Programy Interreg w komponentach 
2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 
najmniej jednego instrumentu 
finansowania zewnętrznego Unii, 
realizowane są w ramach zarządzania 
dzielonego zarówno w państwach 
członkowskich, jak i w każdym 
uczestniczącym państwie trzecim, kraju 
partnerskim lub KTZ, lub – w odniesieniu 
do komponentu 3 – w każdym kraju 
i terytorium zamorskim, niezależnie od 
tego, czy dany kraj i terytorium zamorskie 
otrzymuje wsparcie w ramach co najmniej 
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jednego instrumentu finansowania 
zewnętrznego Unii.

jednego instrumentu finansowania 
zewnętrznego Unii.
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