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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0374),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 178, art. 209 ust. 1, art. 212 ust. 2 i art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0229/2018),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji 
Kultury i Edukacji (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania harmonijnego (3) W celu wspierania harmonijnego 
                                               
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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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).

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). Powinno temu towarzyszyć 
wzmocnienie zasad partnerstwa i 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
oraz wpieranie podejścia 
ukierunkowanego na konkretne obszary.

Or. de

Poprawka 2

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 
współpraca transgraniczna powinna 
wspierać regiony położone przy granicach 
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.
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Or. de

Poprawka 3

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, które 
rozciągają się geograficznie poza zasięg 
programów transgranicznych. 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.

Or. de

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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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 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 

(8) W oparciu o pozytywne 
doświadczenia wyniesione z programów 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
programu Interreg z jednej strony oraz, z 
drugiej strony, z uwagi na brak takiej 
współpracy w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 
programowania 2014–2020 współpraca 
międzyregionalna między miastami i 
regionami jest ważnym elementem w 
procesie wypracowywania wspólnych 
rozwiązań w dziedzinie polityki spójności i 
budowania trwałych partnerstw. W 
związku z tym należy kontynuować 
istniejące programy, w szczególności 
wspieranie współpracy opartej na 
projektach, w tym europejskich ugrupowań 
współpracy terytorialnej („EUWT”). 
Możliwości współpracy międzyregionalnej 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” powinny być 
rozwijane przez wczesne działania na 
rzecz tworzenia sieci regionalnych i 
koordynacji na szczeblu regionalnym w 
okresie poprzedzającym programowanie. 
Nowy komponent dotyczący
międzyregionalnych innowacyjnych 
inwestycji powinien służyć wsparciu 
platform tematycznych na rzecz 
inteligentnej specjalizacji w takich 
obszarach jak energetyka, modernizacja 
przemysłu lub branża rolno-spożywcza 
oraz wnosić wkład w realizację
komunikatu Komisji „Zwiększanie 
innowacyjności europejskich regionów: 
Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”. Programy 
w ramach komponentu „Współpraca 
międzyregionalna” powinny obejmować 
całą Unię i być również otwarte na udział 
państw trzecich.
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inicjatywa miejska”. Te dwa programy 
w ramach komponentu „Współpraca 
międzyregionalna” powinny obejmować 
całą Unię i być również otwarte na udział 
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 „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 „Zwiększanie 
innowacyjności europejskich regionów: 
Strategie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” – COM(2017) 
376 final z 18.7.2017.

Or. de

Poprawka 5

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 –

(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.
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zwiększony ze względu na włączenie 
współpracy morskiej, przy czym należy 
stworzyć nowy komponent dotyczący 
współpracy regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Ważnym i skutecznym narzędziem 
w programach współpracy 
transgranicznej są projekty oparte na 
kontaktach międzyludzkich i małe 
projekty mające na celu usuwanie 
przeszkód związanych z granicami, 
wspieranie kontaktów między lokalnymi 
mieszkańcami, a tym samym integrowanie 
regionów przygranicznych i ich obywateli. 
Projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty są 
realizowane w wielu obszarach, takich jak 
kultura, sport, turystyka, kształcenie i 
szkolenie, gospodarka, nauka, ochrona 
środowiska i ekologia, opieka zdrowotna, 
transport i małe projekty 
infrastrukturalne, współpraca 
administracyjna i public relations. Jak 
stwierdzono również w opinii 
Europejskiego Komitetu Regionów 
„Projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty 
w programach współpracy 
transgranicznej”32, projekty oparte na 
kontaktach międzyludzkich i małe 
projekty wnoszą wysoką europejską 
wartość dodaną i przyczyniają się 
znacząco do realizacji ogólnego celu 
programów współpracy transgranicznej.

Or. de
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Konieczne jest wyjaśnienie 
przepisów dotyczących funduszy małych 
projektów, które to fundusze były 
wdrażane od początku istnienia Interreg, 
ale nigdy nie obejmowały ich przepisy 
szczegółowe. Jak określono w Opinii 
Europejskiego Komitetu Regionów 
„Projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty 
w programach współpracy 
transgranicznej”32, takie fundusze małych 
projektów odgrywają ważną rolę 
w budowaniu zaufania między 
obywatelami a instytucjami, przynoszą 
istotną wartość dodaną i przyczyniają się 
znacząco do realizacji ogólnego celu 
programów współpracy transgranicznej 
poprzez pokonywanie przeszkód 
stwarzanych przez granice oraz
integrowanie stref przygranicznych i ich 
obywateli. Aby uprościć zarządzanie 
finansowaniem małych projektów przez 
ostatecznych odbiorców, którzy często nie 
są przyzwyczajeni do stosowania funduszy 
Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 
powinno się stać wykorzystanie 
uproszczonych form kosztów oraz kwot 
ryczałtowych.

(23) Od początku istnienia Interreg 
projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty uzyskują 
wsparcie głównie z funduszy małych 
projektów lub innych podobnych 
instrumentów, których jednak nigdy nie 
obejmowały przepisy szczegółowe, dlatego 
też konieczne jest wyjaśnienie przepisów 
dotyczących funduszy małych projektów. 
Aby utrzymać wartość dodaną i zalety 
projektów opartych na kontaktach 
międzyludzkich i małych projektów oraz 
uprościć zarządzanie finansowaniem 
małych projektów przez ostatecznych 
odbiorców, którzy często nie są 
przyzwyczajeni do stosowania funduszy 
Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 
powinno się stać wykorzystanie 
uproszczonych form kosztów oraz kwot 
ryczałtowych.

__________________ __________________

32 Opinia Europejskiego Komitetu 
Regionów – Projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty w 
programach współpracy transgranicznej z 
dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. C 342 z 
12.10.2017, s. 38).

32 Opinia Europejskiego Komitetu 
Regionów – Projekty oparte na kontaktach 
międzyludzkich i małe projekty w 
programach współpracy transgranicznej z 
dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. C 342 z 
12.10.2017, s. 38).

Or. de
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W ramach zmniejszania obciążeń 
administracyjnych Komisja, państwa 
członkowskie i regiony powinny ściśle 
współpracować, aby wykorzystać 
udoskonalone proporcjonalne 
rozwiązania dotyczące systemu 
zarządzania i kontroli danego programu 
Interreg, o których mowa w art. 77ff 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. de

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do powierzania EUWT 
funkcji instytucji zarządzającej lub do 
nakładania na takie ugrupowanie – lub inne 
transgraniczne podmioty prawne –
odpowiedzialności za zarządzanie 
podprogramem, zintegrowaną inwestycją 
terytorialną lub jednym funduszem małych 
projektów lub ich większą liczbą, lub
działania jako jedyny partner.

(27) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do powierzania EUWT 
funkcji instytucji zarządzającej lub do 
nakładania na takie ugrupowanie – lub inne 
transgraniczne podmioty prawne –
odpowiedzialności za zarządzanie 
podprogramem lub zintegrowaną 
inwestycją terytorialną lub działania jako 
jedyny partner.

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Od wielu lat wspieranie 
Europejskiej współpracy terytorialnej 
stanowi jeden z głównych priorytetów 
polityki spójności UE. Wsparcie MŚP na 
pokrycie kosztów projektów w ramach 
Europejskiej współpracy terytorialnej jest 
już zwolnione z obowiązku zgłoszenia na 
podstawie ogólnego rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń blokowych. 
W wytycznych w sprawie pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020 oraz 
w sekcji ogólnego rozporządzenia 
w sprawie wyłączeń blokowych dotyczącej 
pomocy regionalnej zawarto również 
przepisy szczególne dotyczące pomocy 
regionalnej na inwestycje dokonywane 
przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. 
Ponieważ pomoc na projekty w ramach 
Europejskiej współpracy terytorialnej 
byłaby zgodna z rynkiem wewnętrznym i 
miałaby jedynie ograniczony wpływ na 
konkurencję i wymianę handlową między 
państwami członkowskimi, powinna ona 
zostać zwolniona z kontroli pomocy 
państwa i nie powinna podlegać 
wymogowi zgłoszenia na mocy art. 108 
ust. 3 TFUE.

Or. de

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „transgraniczny podmiot prawny” 
oznacza podmiot prawny ustanowiony na 
podstawie przepisów jednego z państw 
uczestniczących w programie Interreg, pod 
warunkiem że jest on powołany przez 
organy terytorialne lub inne podmioty z co 
najmniej dwóch państw uczestniczących.

4) „transgraniczny podmiot prawny” 
oznacza podmiot prawny, jak również 
euroregiony, ustanowione na podstawie 
przepisów jednego z państw 
uczestniczących w programie Interreg, pod 
warunkiem że jest on powołany przez 
organy terytorialne lub inne podmioty z co 
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najmniej dwóch państw uczestniczących.

Or. de

Poprawka 12

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 i morskimi regionami 
przygranicznymi co najmniej dwóch 
państw członkowskich lub między 
przyległymi lądowymi i morskimi
regionami przygranicznymi co najmniej 
jednego państwa członkowskiego i jednego 
państwa trzeciego lub ich większej liczby, 
wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub

Or. de

Poprawka 13

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 i morskimi regionami 
przygranicznymi co najmniej jednego 
państwa członkowskiego i jednego 
z poniższych podmiotów lub ich większej 
liczby:

Or. de
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Poprawka 14

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 
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 i 
współpracę morską, której zasięg 
geograficzny wykracza poza zasięg 
współpracy transgranicznej, 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 jedynie do 
współpracy morskiej obejmującej obszary
w głębi lądu: „komponent 2B”);

Or. de

Poprawka 15

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, w szczególności w celu 
wsparcia wypracowywania wspólnych 
rozwiązań w dziedzinie polityki spójności i 
budowania trwałych partnerstw 
(„komponent 4”), w drodze wspierania:

Or. de
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) realizacji programów w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, zwłaszcza w odniesieniu do 
przedsięwzięć międzyregionalnych 
i transnarodowych, w których beneficjenci 
znajdują się w co najmniej jednym 
państwie członkowskim;

skreśla się

Or. de

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymiany doświadczeń i budowania 
zdolności między partnerami w całej Unii 
w odniesieniu do:

(i) realizacji programów w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, zwłaszcza w odniesieniu do 
przedsięwzięć międzyregionalnych 
i transnarodowych, w których beneficjenci 
znajdują się w co najmniej jednym 
państwie członkowskim;

(ii) określania i rozpowszechniania 
dobrych praktyk oraz ich zastosowania, 
głównie w programach operacyjnych 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”.

Or. de
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Poprawka 18

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 z państwami 
trzecimi i krajami partnerskimi, bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów współpracy w okresie 
programowania 2014–2020.

Or. de

Poprawka 19

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

Or. de

Poprawka 20

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 

3. Programy Interreg w zakresie 
wewnętrznej współpracy transgranicznej 
mogą obejmować regiony w Norwegii, 
Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 
które odpowiadają regionom Unii na 
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poziomie NUTS 3, jak również 
Liechtenstein, Andorę i Monako.

poziomie NUTS 3, jak również 
Liechtenstein, Andorę, Monako i San 
Marino.

Or. de

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 
poziomie NUTS 2 obejmującymi 
sąsiadujące obszary funkcjonalne, przy 
uwzględnieniu w stosownych przypadkach 
strategii makroregionalnych i na rzecz 
basenu morskiego.

1. W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej i morskiej, której zasięg 
geograficzny wykracza poza zasięg 
współpracy transgranicznej, regiony 
objęte wsparciem EFRR są regionami Unii 
na poziomie NUTS 2 obejmującymi 
sąsiadujące obszary funkcjonalne, przy 
uwzględnieniu w stosownych przypadkach 
strategii makroregionalnych i na rzecz
basenu morskiego.

Or. de

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do jakiegokolwiek 
programu Interreg w komponencie 4 lub 
w odniesieniu do międzyregionalnych 
innowacyjnych inwestycji w komponencie 
5 wsparciem EFRR objęte jest całe 
terytorium Unii.

1. W odniesieniu do jakiegokolwiek 
programu Interreg w komponencie 4 lub 
w odniesieniu do międzyregionalnych 
innowacyjnych inwestycji w komponencie 
5 wsparciem EFRR objęte jest całe 
terytorium Unii. Państwa trzecie mogą w 
nim uczestniczyć pod warunkiem, że mają 
one wkład w finansowanie w postaci 
zewnętrznych dochodów przeznaczonych
na określony cel.

Or. de
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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) dla 
wymienionych w art. 3 komponentów od 1 
do 4 wynoszą 3 % (tj. ogółem 
xx xxxxxx xxx EUR) oraz dla 
wymienionego w art. 3 komponentu 5 
dodatkowo 0,3 % (tj. ogółem 
xx xxxxxx xxx EUR) z ogólnych środków 
dostępnych na zobowiązania budżetowe z 
EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności na 
okres programowania 2021–2027, zgodnie 
z art. [103 ust. 1] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Or. de

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są 
przydzielone w następujący sposób:

2. Środki przeznaczone dla 
komponentów od 1 do 4, o których mowa 
w ust. 1, są przydzielone w następujący 
sposób:

Or. de

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 52,7 % (tj. ogółem 4 440 000 000
EUR) na współpracę transgraniczną
(komponent 1);

a) 74,8 % (tj. ogółem x xxx xxx xxx
EUR) na współpracę transgraniczną
(komponent 1);

Or. de

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 31,4 % (tj. ogółem 2 649 900 000
EUR) na współpracę transnarodową i 
współpracę morską (komponent 2);

b) 18 % (tj. ogółem x xxx xxx xxx
EUR) na współpracę transnarodową i 
współpracę morską (komponent 2);

Or. de

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) 2,2 % (tj. ogółem xxx xxx xxx
EUR) na współpracę regionów najbardziej 
oddalonych (komponent 3);

Or. de

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 1,2 % (tj. ogółem 100 000 000
EUR) na współpracę międzyregionalną

d) 5 % (tj. ogółem xxx xxx xxx EUR) 
na współpracę międzyregionalną
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(komponent 4); (komponent 4);

Or. de

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 11,5 % (tj. ogółem 970 000 000 
EUR) dla międzyregionalnych 
innowacyjnych inwestycji (komponent 5).

skreśla się

Or. de

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 
[ISRWM] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 
lub w innym przyjętym na ich mocy akcie.

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdego programu Interreg nie może 
przekraczać 85 %.

Or. de

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w programach Interreg 
w komponentach 1 i 2B:

a) w programach Interreg 
w komponentach 1 i 2:

Or. de

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dodatkowe alokacje 15 % środków 
z EFRR i – w stosownych przypadkach –
instrumentów finansowania zewnętrznego 
Unii w ramach priorytetów innych niż 
pomoc techniczna na każdy program 
Interreg w komponentach 1, 2 i 3 
przydziela sią na cel szczegółowy Interreg
„lepsze zarządzanie Interreg” lub na 
zewnętrzny cel szczegółowy Interreg
„bezpieczniejsza i lepiej chroniona 
Europa”.

2. Do 15 % środków z EFRR i –
w stosownych przypadkach –
instrumentów finansowania zewnętrznego 
Unii w ramach priorytetów innych niż 
pomoc techniczna na każdy program 
Interreg w komponentach 1, 2 i 3 
przydziela się na cel szczegółowy Interreg
„lepsze zarządzanie Interreg” lub, w 
stosownych przypadkach, na zewnętrzny 
cel szczegółowy Interreg „bezpieczniejsza 
i lepiej chroniona Europa”.

Or. de

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, w którym mieści 
się przyszła instytucja zarządzająca, 
przedkłada program Interreg Komisji do 
dnia [data wejścia w życie plus dziewięć 
miesięcy] w imieniu wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich 
oraz – w stosownych przypadkach –
państw trzecich, krajów partnerskich lub 
krajów i terytoriów zamorskich.

Państwo członkowskie, w którym mieści 
się przyszła instytucja zarządzająca, 
przedkłada Komisji jeden lub więcej 
programów Interreg wzdłuż danej granicy
do dnia [data wejścia w życie plus 
dziewięć miesięcy] w imieniu wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich 
oraz – w stosownych przypadkach –
państw trzecich, krajów partnerskich lub 
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krajów i terytoriów zamorskich.

Or. de

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W należycie uzasadnionych 
przypadkach oraz po uzgodnieniu 
z Komisją, w celu zwiększenia 
skuteczności realizacji programu oraz 
umożliwienia realizacji operacji na dużą 
skalę, dane państwo członkowskie może 
podjąć decyzję o przeniesieniu do 
programów Interreg do [x] % kwoty z 
EFRR przydzielonej na odpowiedni 
program w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego” dla tego samego regionu. 
Przesunięta kwota stanowi osobny 
priorytet lub osobne priorytety.

3. W celu zwiększenia skuteczności 
realizacji programu oraz umożliwienia 
realizacji operacji na dużą skalę, dane 
państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o przeniesieniu do programów 
Interreg do 15 % kwoty z EFRR 
przydzielonej na odpowiedni program 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego” dla 
tego samego regionu. Państwo 
członkowskie powiadamia Komisję z 
wyprzedzeniem o tym, że chce skorzystać z 
tej możliwości przeniesienia, i przekazuje 
Komisji uzasadnienie swojej decyzji.
Przesunięta kwota stanowi osobny 
priorytet lub osobne priorytety.

Or. de

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Partnerzy współpracują podczas 
opracowywania, realizacji, finansowania 
oraz zatrudniania personelu operacji 
Interreg.

Partnerzy współpracują podczas 
opracowywania i realizacji, a także 
podczas zatrudniania personelu lub 
finansowania operacji Interreg.

Or. de
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Może być on jednak zarejestrowany 
w państwie członkowskim, które nie 
uczestniczy w tym programie, pod 
warunkiem że spełnione są warunki 
określone w art. 23.

skreśla się

Or. de

Poprawka 37

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.

Całkowity wkład z EFRR lub, 
w stosownych przypadkach, instrumentu 
finansowania zewnętrznego Unii do
jednego lub większej liczby funduszy
małych projektów w ramach programu 
Interreg nie może przekraczać 20 % 
łącznej kwoty alokacji programu Interreg.

Or. de

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostateczni odbiorcy w ramach funduszu
małych projektów otrzymują wsparcie z 
EFRR lub – w stosownych przypadkach –
instrumentów finansowania zewnętrznego 
Unii poprzez beneficjenta i wdrażają małe 
projekty w ramach tego funduszu małych 

Ostateczni odbiorcy w ramach jednego lub 
większej liczby funduszy małych projektów 
otrzymują wsparcie z EFRR lub –
w stosownych przypadkach –
instrumentów finansowania zewnętrznego 
Unii poprzez beneficjenta i wdrażają małe 



PR\1159952PL.docx 25/33 PE626.663v01-00

PL

projektów („małe projekty”). projekty w ramach tego funduszu lub 
funduszy małych projektów („małe 
projekty”).

Or. de

Poprawka 39

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.

Or. de

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Koszty personelu i koszty 
pośrednie na szczeblu beneficjenta 
dotyczące zarządzania funduszem małych 
projektów nie mogą przekraczać 20 % 
łącznej kwoty kosztów kwalifikowalnych 
danego funduszu małych projektów.

5. Koszty personelu i koszty 
pośrednie na szczeblu beneficjenta 
dotyczące zarządzania funduszem małych 
projektów nie mogą przekraczać 20 % 
łącznej kwoty kosztów kwalifikowalnych 
danego funduszu małych projektów lub 
danych funduszy małych projektów.

Or. de

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 
Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów 
Interreg do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31
maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada
każdego roku według wzoru podanego 
w załączniku [VII] do rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 
Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów 
Interreg do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 
września każdego roku według wzoru 
podanego w załączniku [VII] do 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. de

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne wskaźniki produktu 
i rezultatu określone w załączniku [I] do 
rozporządzenia (UE) [nowe EFRR] oraz 
w stosownych przypadkach wskaźniki 
produktu i rezultatu specyficzne dla danego 
programu stosuje się zgodnie z art. [12 
ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
oraz art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii) oraz 
art. 31 ust. 2 lit. b) niniejszego 
rozporządzenia.

1. Wspólne wskaźniki produktu 
i rezultatu określone w załączniku [I] do 
rozporządzenia (UE) [nowe EFRR] oraz 
w stosownych przypadkach wskaźniki 
produktu i rezultatu specyficzne dla danego 
programu stosuje się zgodnie z art. [12 
ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
oraz art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (ii) oraz 
art. 31 ust. 2 lit. b) niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakup gruntów zgodnie z [art. 58 
ust. 1 lit. c)] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP];

a) zakup gruntów zgodnie z [art. 58 
ust. 1 lit. b)] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP];
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Or. de

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca i instytucja 
audytowa muszą być zlokalizowane w tym 
samym państwie członkowskim.

2. Instytucja zarządzająca i instytucja 
audytowa mogą być zlokalizowane w tym 
samym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli instytucja zarządzająca 
wskazuje instytucję pośredniczącą
w ramach programu Interreg zgodnie z art. 
[65 ust. 3] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], instytucja pośrednicząca realizuje te 
zadania w więcej niż jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim 
lub, w stosownych przypadkach, 
w państwie trzecim, kraju partnerskim lub 
kraju i terytorium zamorskim.

6. Jeżeli instytucja zarządzająca 
wskazuje jedną lub większą liczbę 
instytucji pośredniczących w ramach 
programu Interreg zgodnie z art. [65 ust. 3] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
instytucja pośrednicząca realizuje te 
zadania w więcej niż jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim 
lub, w stosownych przypadkach, 
w państwie trzecim, kraju partnerskim lub 
kraju i terytorium zamorskim bądź też 
kilka instytucji pośredniczących realizuje 
te zadania w swoich państwach 
członkowskich lub, w stosownych 
przypadkach, w państwie trzecim, kraju 
partnerskim lub kraju i terytorium 
zamorskim.

Or. de
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 1 %; f) 2026: 0,8 %;

Or. de

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 62a

Zwolnienie z wymogu zgłoszenia na mocy 
art. 108 ust. 3 TFUE

Pomoc na projekty w ramach 
Europejskiej współpracy terytorialnej jest 
zwolniona z kontroli pomocy państwa i 
nie podlega wymogowi zgłoszenia na 
mocy art. 108 ust. 3 TFUE.

Or. de
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UZASADNIENIE
1. Wprowadzenie

W ciągu sześćdziesięciu lat od podpisania traktatów rzymskich Unia Europejska („UE”), 
która pierwotnie stanowiła jedynie unię gospodarczą, przekształciła się w projekt na rzecz 
ogólnospołecznej harmonii. Aby projekt ten mógł być kontynuowany, jak również z uwagi na 
stojące przed europejską polityką wyzwania związane z tendencjami nacjonalistycznymi i 
izolacjonizmem oraz eurosceptycyzmem, a niekiedy antyeuropejskimi postawami, należy 
zadbać o czynne, dobre sąsiedztwo między państwami członkowskimi. 

Europejska współpraca terytorialna w szczególności aktywnie podejmuje tę przewodnią ideę 
oraz znacząco i wyraźnie sprzyja poznawaniu się Europejczyków ponad granicami, 
wspólnemu podejmowaniu przez nich wyzwań oraz wspólnemu kształtowaniu i rozwijaniu 
przez nich Europy. W ten sposób bariery graniczne – także i przede wszystkim w 
świadomości obywateli – są stopniowo przezwyciężane, a regiony przygraniczne stają się 
wspólnymi obszarami, gdzie Europa staje się bliższa obywatelom i ma wymierne znaczenie 
na co dzień.

Dzięki temu w ciągu ostatnich dziesięcioleci Europejska współpraca terytorialna wniosła 
bezdyskusyjny wkład w integrację Europy, zacieśniając i upraszczając codzienne życie ponad 
granicami przez zniesienie granic i biurokratycznych przeszkód. Dlatego też sprawozdawca z 
dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska potwierdziła znaczącą wartość 
dodaną Europejskiej współpracy terytorialnej, przedstawiając swój nowy projekt 
rozporządzenia w sprawie okresu finansowania po roku 2020.

Jednak zdaniem sprawozdawcy potencjał Europejskiej współpracy terytorialnej nie jest w 
pełni wykorzystywany pomimo atrakcyjnych stawek finansowania projektów, ponieważ 
wymogi administracyjne dotyczące potencjalnych beneficjentów, ale również organów 
wykonawczych, osiągnęły niepokojący poziom. W rzeczywistości wymogi wzrastały w 
kolejnych okresach finansowania i są obecnie na poziomie, który uniemożliwia 
zainteresowanym podmiotom nawet złożenie wniosku. Wydaje się przy tym, że w rezultacie 
udział posiadających doświadczenie wnioskodawców w poszczególnych programach 
Europejskiej współpracy terytorialnej jest nieproporcjonalnie duży. Jeśli rzeczywista misja 
Europejskiej współpracy terytorialnej ma być nadal realizowana, wspierając ideę Europy w 
ukierunkowany sposób, prace przygotowawcze i wdrażanie programów w okresie 
finansowania po roku 2020 r. muszą stać się łatwiejsze dla wszystkich zaangażowanych stron. 

W tym kontekście sprawozdawca zwraca uwagę na już przyjęte rozporządzenie zbiorcze z 
przepisami finansowymi UE, które ma na celu ułatwienie wypłaty i wykorzystania funduszy 
oraz rozliczania płatności, przy zachowaniu środków kontroli ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy, i które będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r. W szczególności 
sprawozdawca podkreśla, że nowe przepisy ułatwiają stosowanie kwot ryczałtowych, 
upraszczają formy kosztów, ułatwiają dostęp dla mniejszych beneficjentów i pozwalają 
uniknąć zbędnych wielokrotnych kontroli, a także prowadzą do zwiększenia zastosowania 
środków na informowanie obywateli o sukcesach projektów i inwestycji w regionach.

Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uproszczenia zaproponowane przez 
Komisję w ramach wniosków dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, nowego rozporządzenia w sprawie EFRR i nowego rozporządzenia w sprawie 
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Europejskiej współpracy terytorialnej, oraz jest przekonany, że przyniosą one pożądane 
skutki. 

2. Zakres komponentów przyszłej Europejskiej współpracy terytorialnej 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje kontynuację programów współpracy 
transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Europejskiej współpracy 
terytorialnej. Dla każdego z tych programów określono odrębne uprawnienia, a sprawdzone 
obszary objęte programami powinny jego zdaniem zostać zachowane. Sprawozdawca uważa 
jednak, że kluczowa rola regionów przygranicznych została niedostatecznie odzwierciedlona 
w projekcie Komisji, dlatego też proponuje on przesunięcie dodatkowych środków do 
komponentu 1 „współpraca transgraniczna”. Jednocześnie jest przekonany, że współpraca 
morska powinna być nadal możliwa w ramach komponentu 1, nawet jeśli między regionami 
nie ma stałego połączenia przez morze.

Sprawozdawca odnosi się krytycznie do wprowadzenia nowego komponentu 5 
„międzyregionalne innowacyjne inwestycje”, ponieważ charakter celów wyznaczonych w 
ramach takich inwestycji jest jedynie w ograniczonym zakresie związany z polityką 
spójności. Ponadto zarządzanie bezpośrednie zaproponowane przez Komisję dla komponentu 
5 jest sprzeczne z duchem zasady pomocniczości przyświecającej Europejskiej współpracy 
terytorialnej. 

3. Środki finansowe przeznaczone na Europejską współpracę terytorialną

Sprawozdawca krytycznie odnosi się do planowanych cięć dotyczących sprawdzonych i 
skutecznych programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, w 
związku z czym opowiada się za tym, by przewidziane w wieloletnich ramach finansowych 
na lata 2021–2027 środki przeznaczone na programy Europejskiej współpracy terytorialnej w 
ramach komponentów 1–4 zwiększono do co najmniej 3 % ogólnych środków 
przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

W tym kontekście sprawozdawca chciałby ponownie zwrócić uwagę na kluczową rolę 
obszarów przygranicznych i niezbędne środki na współpracę transgraniczną (komponent 1), 
dlatego proponuje najwyższą alokację dla tego komponentu na poziomie 73,8 %. 

Jeśli chodzi o innowacyjne inwestycje, sprawozdawca uważa, że przeznaczenie przez 
Komisję dużej puli środków finansowych temu komponentowi nie powinno w żaden sposób 
odbywać się kosztem innych komponentów Europejskiej współpracy terytorialnej. Jednak 
zdaniem sprawozdawcy możliwy jest dodatkowy budżet wynoszący 0,3 % ogólnych środków 
przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

4. Treść programów Europejskiej współpracy terytorialnej i ich ukierunkowanie

Zdaniem sprawozdawcy można zasadniczo zaakceptować pięć celów politycznych 
wynikających z EFRR, a także dwa cele szczegółowe Interreg, tj. „lepsze zarządzanie 
Interreg” i „bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa”. Sprawozdawca krytycznie odnosi się 
do sztywnego założenia, że na te dwa cele szczegółowe w ramach Interreg należy 
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przeznaczyć co najmniej 15 % z ogólnych środków, ponieważ może to utrudnić w praktyce 
programowanie i zarządzanie programami. 

5. Fundusze małych projektów

Istotą Europejskiej współpracy terytorialnej jest łączenie ludzi ponad granicami i w ten 
sposób wspieranie rozwoju integracji europejskiej. Zwłaszcza małe projekty i projekty oparte 
na kontaktach międzyludzkich zbliżają do siebie lokalne społeczności i mają ogromne 
znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych. Wnioskodawcy są zwykle podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego. Projekty charakteryzują się w szczególności małą wielkością 
finansową i co za tym idzie małą kwotą przyznanych środków. Aby umożliwić pomyślną 
kontynuację małych projektów w przyszłości, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia 
uproszczeń, zapewnienia jasnych uregulowań i bezpośredniego uwzględnienia małych 
projektów w ramach regulacyjnych. Sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje 
zawartą w projekcie rozporządzenia Komisji opcję ustanowienia funduszy małych projektów 
w ramach programów Interreg, przy czym zarządzanie tymi funduszami powinno być 
elastyczne, a ponadto powinno być możliwe ustanowienie większej liczby funduszy w 
obrębie jednego programu. 

W trakcie dalszej debaty konieczne będzie zweryfikowanie zakresu, w jakim przepisy 
proponowane przez Komisję doprowadzą do bezpośredniego uproszczenia i zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla końcowych beneficjentów projektów opartych na kontaktach 
międzyludzkich i małych projektów. 

6. Poziom współfinansowania

Sprawozdawca ubolewa, że Komisja proponuje obniżenie maksymalnej stopy 
współfinansowania dla programów Interreg. Uważa, że zaproponowany poziom 70 % jest 
niewystarczający, a zamiast tego sugeruje podniesienie go do 85 %. Stopa współfinansowania 
powinna być stosowana elastycznie, z możliwością dostosowania jej do potrzeb każdego 
obszaru objętego programem. 

7. Płatności zaliczkowe

Sprawozdawca uważa, że niższy poziom płatności zaliczkowych w porównaniu z okresem 
2014–2020 może spowodować problemy finansowe w niektórych programach, zwłaszcza w 
związku z początkowymi wyższymi kosztami tworzenia i uruchamiania programu. 
Uzgodnienia dotyczące płatności zaliczkowych powinny należycie uwzględniać specyfikę 
Europejskiej współpracy terytorialnej, dlatego też sprawozdawca przewiduje w projekcie 
sprawozdania zwiększenie kwot płatności zaliczkowych, przede wszystkim na początku 
okresu finansowania.

8. Wskaźniki

Sprawozdawca zasadniczo pozytywnie ocenia wprowadzenie szczegółowych wskaźników dla 
Interreg służących do pomiaru wyników i europejskiej wartości dodanej programów 
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współpracy. Proponowane wskaźniki mogą jednak nie być właściwe dla wykazania 
odnoszącej się do procesów wartości dodanej, która wynika z współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej, a tym samym dla zapewnienia pozytywnych bodźców 
dla zarządzania. W trakcie debaty może być konieczne odpowiednie dostosowanie 
wskaźników lub zwiększenie marginesów dostępnych w programach dla opracowywania 
systemu wskaźników.

9. Zasada n+2 / skumulowane obciążenia regionów

W świetle doświadczeń zdobytych w poprzednich okresach finansowania sprawozdawca 
chciałby zwrócić uwagę, że proponowany przez Komisję powrót do systemu n+2 (dotychczas 
n+3) mógłby grozić częściową utratą środków finansowych w całej Europie, uniemożliwiając
ich wystarczająco szybkie wykorzystanie. W połączeniu z możliwym ograniczeniem 
dostępnych środków i możliwym obniżeniem stopy współfinansowania UE prowadziłoby to 
skumulowania obciążeń regionów objętych zakresem Europejskiej współpracy terytorialnej. 

10. Pomoc państwa

Od wielu lat wspieranie Europejskiej współpracy terytorialnej stanowi jeden z głównych 
priorytetów polityki spójności UE. Wsparcie MŚP na pokrycie kosztów projektów w ramach 
Europejskiej współpracy terytorialnej jest zwolnione z obowiązku zgłoszenia na podstawie 
ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. W wytycznych w sprawie pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020 oraz w sekcji ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych dotyczącej pomocy regionalnej zawarto również przepisy szczególne dotyczące 
pomocy regionalnej na inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. 

Sprawozdawca uważa, że pomoc na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej 
byłaby zgodna z rynkiem wewnętrznym i miałaby jedynie ograniczony wpływ na 
konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym 
proponuje, aby uznano programy Europejskiej współpracy terytorialnej za zasadniczo 
nieistotne z punktu widzenia pomocy państwa i aby nie miała do nich zastosowania uciążliwa 
kontrola pomocy państwa. 

11. Przegląd śródokresowy 

Przewidziany przegląd śródokresowy i wszelkie dostosowania do wielostronnych programów 
Interreg wymagają znacznie bardziej złożonych procesów koordynacji. Sprawozdawca 
podkreśla, że nie powinno to prowadzić do trudności lub opóźnień w finansowaniu projektów 
w drugiej połowie programów. 
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