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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności jest głównym instrumentem inwestycyjnym UE służącym realizacji 
priorytetów Unii określonych w strategii „Europa 2020”. Europejska współpraca terytorialna 
jest jednym z celów polityki spójności i stanowi ramy realizacji wspólnych działań i wymiany 
doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
z różnych państw członkowskich lub z regionami granicznymi państw spoza UE. Jest to 
szczególnie ważne z uwagi na to, że wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie 
i regiony, w coraz większym stopniu wykraczają poza granice krajowe i regionalne oraz 
wymagają podjęcia wspólnych działań na odpowiednim poziomie terytorialnym. Europejska 
współpraca terytorialna będzie również stanowić istotny wkład w realizację wymienionego 
w Traktacie z Lizbony celu spójności terytorialnej. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący 
konkretnej podstawy prawnej dla wkładu EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego) w europejską współpracę terytorialną. Stanowi to spełnienie postulatu 
Parlamentu Europejskiego i powinno zapewnić lepsze uwzględnienie specyfiki europejskiej 
współpracy terytorialnej, w szczególności jej wielonarodowego wymiaru.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej europejska współpraca terytorialna miałaby 
wesprzeć trzy rodzaje współpracy: transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. 
Współpraca transnarodowa byłaby szczególnie cenna dla wzmocnienia spójności terytorialnej 
UE, a także niedawno zainicjowanych strategii na rzecz makroregionów i basenów mórz.  
Celem współpracy międzyregionalnej pomiędzy regionami UE (a także, o ile to konieczne, 
państwami trzecimi) jest wzmocnienie wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania polityki 
spójności, w szczególności przez rozpowszechnianie dobrych praktyk.

W przypadku współpracy z regionami państw trzecich, objętymi europejskim instrumentem 
sąsiedztwa (ENI) lub Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), finansowanie z EFRR 
stanowiłoby uzupełnienie finansowania z ENI lub IPA. Jednakże kluczowe znaczenie będzie
miało zapewnienie sprawnego funkcjonowania tych programów, co w ubiegłych latach 
czasami okazywało się trudne. 

Komisja Europejska proponuje przeznaczyć na europejską współpracę transgraniczną 3,48% 
całkowitej kwoty przewidzianej na politykę spójności, co oznaczałoby 11,7 miliarda EUR 
(ceny stałe z 2011 r.). Oznacza to wzrost w porównaniu z bieżącym okresem programowania. 

W mld EUR, ceny stałe z 2011 r.

WRF
2007–2013

Propozycja COM
WRF 2014–2020 Zmiana (w %)

Regiony objęte celem 
konwergencji
EFRR +EFS

202,9 162,6 - 20 %

2007–2013 Regiony objęte 
mechanizmem phasing-out 

(konwergencja) + regiony objęte 
mechanizmem phasing-in 

25,9 38,9 +50 %
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(konkurencyjność)/ 
2014–2010 Regiony w okresie 

przejściowym
(EFRR +EFS)

Regiony objęte celem 
konkurencyjności / Regiony 

lepiej rozwinięte 
(EFRR +EFS)

44,3 53,1 + 20 %

Współpraca terytorialna
EFRR

8,9 11,7 +31 %

Fundusz Spójności 71 68,7 - 3 %
2014–2020 Dodatkowe środki 

dla regionów najbardziej 
oddalonych i słabo zaludnionych

EFRR 

0,9

OGÓŁEM 354 336 -5,3 %

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten proponowany wzrost. Jego przyjęcie będzie 
jednak uzależnione od ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie całej puli środków, które 
mają zostać przeznaczone na politykę spójności, a określony w art. 4 wniosku 
ustawodawczego procentowy udział w wysokości 3,48% stanowi jedynie wskazówkę dla 
władzy budżetowej. Jego ustalenie jest niemożliwe przed osiągnięciem porozumienia 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2014–2020. Podobnie sprawozdawca pragnie podkreślić przekonanie wyrażone przez 
Parlament Europejski w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., że „w kolejnych WRF konieczne 
jest zwiększenie środków o co najmniej 5%” w porównaniu do poziomu z 2013 roku, 
a „kwoty przydzielone polityce spójności w obecnym okresie programowania powinny 
przynajmniej zostać utrzymane w następnym okresie”, co najwyraźniej nie ma miejsca.

Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz uproszczenia, 
w szczególności uproszczone opcje finansowe dzięki wykorzystaniu płatności ryczałtowych. 
Sprawozdawca podkreśla również, że wysiłki na rzecz uproszczenia w zakresie europejskiej 
współpracy terytorialnej są szczególnie ważne zarówno na szczeblu UE, jak i szczeblu 
krajowym, z uwagi na jej wielonarodowy wymiar. Beneficjenci mogą być zmuszeni do 
wdrażania różnych zestawów reguł pochodzących z samej UE, z jednego lub kilku państw 
członkowskich i być może z państw trzecich. Sprawozdawca przypomina państwom 
członkowskim o nadrzędnej potrzebie unikania sprzeczności lub niespójności między 
zasadami, jakie ustanawiają te państwa i jakie przyjmuje UE, oraz unikania zwiększania 
obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Kluczowe znaczenie ma również należyte 
zarządzanie finansami i przejrzystość.

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że z uwagi na specyfikę i złożoność europejskiej 
współpracy terytorialnej Komisja proponuje wyjątkowo zastosować zasadę n+3 w odniesieniu 
do umorzenia zobowiązań.

POPRAWKI
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Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym koperta 
finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla 
władzy ustawodawczej i nie może zostać 
uznana za ostateczną do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020;

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1; 
przypomina, że w kolejnych WRF
potrzebne są wystarczające dodatkowe 
środki, aby umożliwić Unii realizację 
obecnych priorytetów politycznych i 
nowych zadań określonych w Traktacie z 
Lizbony, a także reakcję na 
nieprzewidziane wydarzenia; zwraca 
uwagę, że nawet zwiększenie zasobów w 
następnych WRF o co najmniej 5% w 
porównaniu z poziomem z 2013 r. może 
jedynie w niewielkim stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz do stosowania 
zasady solidarności w Unii; wzywa Radę –
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jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem 
– do jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych lub projektów, z których 
można zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(011)0266.

Poprawka 3

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. w szczególności przypomina, iż w tej 
samej rezolucji Parlament Europejski 
podkreśla, że „skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania” oraz stwierdza, że „kwoty 
jej przydzielone w obecnym okresie 
programowania powinny przynajmniej 
zostać utrzymane w następnym okresie”;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej” Parlament Europejski 
podkreślił „europejską wartość dodaną 
polityki spójności, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, główne narzędzie 
konwergencji, trwałego wzrostu i 
solidarności oraz od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
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najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii”. Parlament 
Europejski wskazał jednak na fakt, że 
nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, w szczególności w 
dziedzinie uproszczenia, sprostać 
najważniejszym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować 
synergię z innymi praktycznymi 
politykami i instrumentami. Parlament 
Europejski wyraził przekonanie, że 
polityka spójności UE nadal powinna być 
polityką ogólnounijną, zapewniającą 
dostęp do zasobów, doświadczeń i pomocy 
wszystkim regionom UE.

Uzasadnienie

Ustęp 64 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt -1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski przypomniał 
również, że znaczenie polityki spójności 
wzrosło z wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony i umocowaniem w nim spójności 
terytorialnej; w tym kontekście uznał, że 
należy wzmocnić wszystkie formy 
współpracy terytorialnej (współpracy 
transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej) oraz podkreślił, że 
należy również uwzględnić współpracę i 
strategie makroregionalne.
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Uzasadnienie

Ustęp 65 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zwiększyć wartość dodaną unijnej 
polityki spójności, przepisy szczegółowe 
powinny prowadzić do znacznego 
uproszczenia na wszystkich poziomach: 
beneficjentów, instytucji programu, 
uczestniczących państw członkowskich i 
państw trzecich oraz Komisji.

(3) Aby zwiększyć ogólną wartość dodaną 
unijnej polityki spójności i uwzględnić 
wielonarodowy wymiar europejskiej 
współpracy terytorialnej, przepisy 
szczegółowe powinny prowadzić do 
znacznego uproszczenia na wszystkich 
poziomach: beneficjentów, instytucji 
programu, uczestniczących państw 
członkowskich i państw trzecich oraz 
Komisji, ponieważ beneficjenci mogą być 
zmuszeni wdrażać różne zestawy reguł 
pochodzących z samej UE, z jednego lub 
kilku państw członkowskich i ewentualnie 
z państw trzecich. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na potrzebę unikania 
niespójności między tymi różnymi 
zestawami reguł i na unikanie wzrostu 
obciążeń administracyjnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania kwalifikowalnych regionów i 
obszarów. W tym celu należy oprzeć 
identyfikację regionów i obszarów 
kwalifikowalnych na poziomie Unii na 
wspólnym systemie klasyfikacji regionów 
ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 

(8) Należy ustalić obiektywne i przejrzyste
kryteria wyznaczania kwalifikowalnych 
regionów i obszarów. W tym celu należy 
oprzeć identyfikację regionów i obszarów 
kwalifikowalnych na poziomie Unii na 
wspólnym systemie klasyfikacji regionów 
ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 
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1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(NUTS).

1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(NUTS).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ograniczyć wybór celów 
tematycznych w celu maksymalnego 
zwiększenia wpływu polityki spójności w 
całej Unii. Koncentracja w ramach 
współpracy międzyregionalnej powinna 
jednak być odzwierciedlona raczej w celu 
każdej operacji niż w postaci ograniczenia 
liczby celów tematycznych, tak aby jak 
najefektywniej wykorzystać współpracę 
międzyregionalną do wzmocnienia 
skuteczności polityki spójności w ramach 
celów „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz 
„Europejska współpraca terytorialna”.

(16) Należy ograniczyć wybór celów 
tematycznych w celu maksymalnego 
zwiększenia wpływu polityki spójności w 
całej Unii. Koncentracja w ramach 
współpracy międzyregionalnej powinna 
jednak być odzwierciedlona raczej w celu 
każdej operacji niż w postaci ograniczenia 
liczby celów tematycznych, tak aby jak 
najefektywniej wykorzystać współpracę 
międzyregionalną do wzmocnienia 
skuteczności polityki spójności w ramach 
celów „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz 
„Europejska współpraca terytorialna”. 
Poprawa wdrażania i jakości 
wydatkowania powinna stanowić wiodącą 
zasadę służącą osiągnięciu celów 
programu, a jednocześnie należy zadbać o 
optymalne wykorzystanie zasobów 
finansowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Ze względu na udział więcej niż 
jednego państwa członkowskiego ogólna 
zasada przewidziana w rozporządzeniu 
(UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą 
każde państwo członkowskie przyjmuje 

(25) Ze względu na udział więcej niż 
jednego państwa członkowskiego ogólna 
zasada przewidziana w rozporządzeniu 
(UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą 
każde państwo członkowskie przyjmuje 
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krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest 
odpowiednia dla celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. W oparciu o 
doświadczenia z okresu programowania 
2007-2013 należy ustanowić jasną 
hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc 
wyraźny nacisk na wspólne zasady 
kwalifikowalności.

krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest 
odpowiednia dla celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. W oparciu o 
doświadczenia z okresu programowania 
2007–2013 należy ustanowić jasną 
hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc 
wyraźny nacisk na wspólne zasady 
kwalifikowalności, oraz unikać 
sprzeczności i niespójności między 
rozporządzeniem (UE) nr …/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie [reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii], 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych 
przepisów oraz przepisami krajowymi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do spraw nieobjętych zasadami 
kwalifikowalności ustanowionymi w art. 
55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 
[RWP], w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/2012 [EFRR] lub w niniejszym 
rozporządzeniu bądź przyjętymi na 
podstawie tych rozporządzeń lub przez 
komitet monitorujący, mają zastosowanie 
przepisy krajowe państwa, w którym 
poniesiono wydatek.

3. Do spraw nieobjętych zasadami 
kwalifikowalności ustanowionymi w art. 
55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 RWP, 
w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 
EFRR, rozporządzeniu (UE) nr …/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie [reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii] 
lub w niniejszym rozporządzeniu bądź 
przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń 
lub przez komitet monitorujący, mają 
zastosowanie przepisy krajowe państwa, w 
którym poniesiono wydatek, i przepisy te 
nie są sprzeczne z przepisami Unii, ani też 
nie nakładają nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych na 
beneficjentów.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy powołują jedną 
instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 
113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną 
instytucję audytową, które znajdują się w 
tym samym państwie członkowskim.

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 RWP 
państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy wyznaczają jedną 
instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 
113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną 
instytucję audytową, które znajdują się w 
tym samym państwie członkowskim.
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