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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na obecnym etapie procedury negocjacji sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie 
wnieść pewną liczbę poprawek związanych z następującymi kwestiami:

- Zaproponowane do art. 7 poprawki dotyczą dwóch odrębnych zagadnień. Pierwsza 
poprawka ma na celu umożliwienie uczestniczącym państwom członkowskim 
posiadania jednego organu powołanego do wydawania opinii w kwestiach 
dotyczących równości, co uprościłoby znacznie spełnienie tego wymogu. Druga 
poprawka zaproponowana została w celu wyjaśnienia procesu wnoszenia zmian do 
programu współpracy w związku z tym, że obecny wniosek Komisji nie podejmuje tej 
kwestii.

- W celu uproszczenia rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej 
(EWT) i dostosowania go do rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów (RWP), 
do art. 20 zaproponowano poprawkę, zgodnie z którą państwom członkowskim należy 
umożliwić dysponowanie instytucją audytową wchodzącą w skład organu 
obejmującego także instytucję zarządzającą pod warunkiem, że instytucje te będą 
funkcjonowały niezależne.

- Możliwe jest, że instytucje audytowe nie posiadają praw niezbędnych do 
przeprowadzania audytu w różnych państwach członkowskich. W tym kontekście 
wniosek Komisji przewiduje utworzenie grupy audytorów, w której skład wchodzą 
przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich. Poprawki złożone do art. 23 
wyjaśniają, że wszyscy ci przedstawiciele powinni być niezależni, a także posiadać 
niezbędną wiedzę fachową i kompetencje zawodowe. Ponadto instytucja audytowa 
powinna przedstawić w strategii audytowej środki podjęte w tym zakresie.

- Poprawka złożona do art. 25 przewiduje możliwość korzystania z jednego konta dla 
wszystkich przepływów pieniężnych związanych z danym programem współpracy. 
Dzięki takiej możliwości uproszczona zostanie administracja i wytyczony zostanie 
jasny przebieg audytu.

Chociaż na obecnym etapie złożone zostały wszystkie istotne poprawki, sprawozdawca 
pragnie zwrócić uwagę Komisji na trzy kwestie, nad którymi konieczna może okazać się 
dalsza refleksja w zależności od wyników debaty w sprawie RWP (COM(2011)0615):

(1) Rozporządzenie RWP ustanawia przepisy, zgodnie z którymi w 2017 i 2019 r. 
przeprowadzona ma zostać ocena wykonania, aby ocenić realizację celów 
wytyczonych w programach. Nie jest całkowicie jasne, w jaki sposób wymóg ten 
będzie stosowany w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie europejskiej 
współpracy terytorialnej, biorąc pod uwagę, że zaangażowanych jest wiele 
podmiotów.

(2) Rozporządzenie RWP wprowadza „umowy partnerskie”, które będą zawierać 
ustalenia mające na celu dostosowanie programów operacyjnych do unijnych celów 
obranych na 2020 r. Rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej 
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nie podejmuje konkretnych wyzwań związanych z umowami partnerskimi, 
wynikających z dużej różnorodności struktur państw członkowskich i krajów trzecich 
współpracujących w wymiarze transgranicznym.

(3) Zgodnie z art. 41 rozporządzenia RWP należy utworzyć komitet monitorujący, który 
kontrolować będzie wdrażanie programu. Niezbędne będzie utworzenie takiego 
komitetu monitorującego również dla programów w dziedzinie europejskiej 
współpracy terytorialnej. Wniosek Komisji nie podejmuje jednak kwestii związanych 
z charakterystyką programów europejskiej współpracy terytorialnej, a zwłaszcza 
zagadnienia praw do głosowania w związku z różnymi systemami funkcjonującymi w 
państwach członkowskich i w krajach trzecich.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […]/2012 w 
sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii1 

określa ogólne zasady dotyczące 
wykonania budżetu rocznego Unii.  
Konieczne jest zapewnienie spójności 
między tym rozporządzeniem a zasadami 
regulującymi EFRR.
___________
1 Dz.U. L …

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 116 rozporządzenia 

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 116 rozporządzenia 
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(UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być 
odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, 
aby zapewnić jednolite standardy na całym 
obszarze objętym programem. Jeżeli nie 
jest to możliwe, instytucję audytową 
programu powinna móc wspierać grupa 
audytorów.

(UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być 
odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, 
aby zapewnić jednolite standardy na całym 
obszarze objętym programem. Jeżeli nie 
jest to możliwe, instytucję audytową 
programu powinna móc wspierać grupa 
audytorów. Aby zapewnić odpowiednią 
jakość prac związanych z audytem, należy 
wprowadzić wymóg stosowania 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie audytu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku dotyczącego programu 
współpracy państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

Do wniosku dotyczącego programu 
współpracy państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii). Państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć jeden 
krajowy organ ds. równości, który 
wydawać będzie taką opinię w odniesieniu 
do poszczególnych programów współpracy 
w ujęciu całościowym.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu umożliwienie uczestniczącym państwom członkowskim posiadania 
jednego organu powołanego do wydawania opinii w kwestiach dotyczących równości, dzięki 
czemu uproszczone zostanie wdrażanie odnośnego wymogu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Uczestniczące państwa członkowskie i 
państwa trzecie lub terytoria trzecie, w 
stosownych przypadkach, potwierdzają na 
piśmie swoją zgodę na treść programu 

5. Uczestniczące państwa członkowskie i 
państwa trzecie lub terytoria trzecie, w 
stosownych przypadkach, potwierdzają na 
piśmie swoją zgodę na treść programu 
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współpracy przed jego przedłożeniem 
Komisji. Zgoda ta obejmuje również 
zobowiązanie wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich do zapewnienia 
współfinansowania niezbędnego do 
realizacji programu współpracy.

współpracy przed jego przedłożeniem 
Komisji. Zgoda ta obejmuje również 
zobowiązanie wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich do zapewnienia 
współfinansowania niezbędnego do 
realizacji programu współpracy. Taka 
sama procedura, tzn. zgoda wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich 
oraz państw lub terytoriów trzecich jest 
również konieczna w razie zmiany 
programu współpracy zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty personelu danej operacji można 
obliczać według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 15 % kosztów bezpośrednich 
innych niż koszty personelu tej operacji.

Koszty personelu danej operacji można 
obliczać według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 20 % kosztów bezpośrednich 
innych niż koszty personelu tej operacji.

Uzasadnienie

Odsetek proponowany przez Komisję wydaje się niewystarczający z uwagi na specyfikę 
programów europejskiej współpracy terytorialnej, w przypadku których koszty personelu są 
szczególnie wysokie.

Poprawka 6

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 powołują 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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Państwa członkowskie biorące udział w 
programie współpracy mogą wyznaczyć tą 
jedną instytucję audytową na instytucję 
certyfikującą.

Uzasadnienie

Ważne jest, by nie zmuszać instytucji zarządzającej danym programem europejskiej 
współpracy terytorialnej do zajmowania się również zadaniami związanymi z certyfikacją 
tego programu, ale by pozostawić możliwość takiego połączenia zadań związanych z 
zarządzaniem i certyfikacją.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pod warunkiem, że będzie 
przestrzegana zasada rozdziału funkcji, 
instytucja zarządzająca i instytucja 
audytowa mogą wchodzić w skład tego 
samego organu lub podmiotu 
publicznego. 

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uproszczenie rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy 
terytorialnej i dostosowanie go do rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – RWP, 
zgodnie z którym państwom członkowskim należy umożliwić posiadanie instytucji audytowej 
wchodzącej w skład organu obejmującego również instytucję zarządzającą, pod warunkiem, 
że instytucje te są funkcjonalnie niezależne. Umożliwi to państwom członkowskim dalsze 
korzystanie z kompetencji zdobytych w bieżącym okresie programowania. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrolerami są, o ile to możliwe, te same 
instytucje, które są odpowiedzialne za 
przeprowadzanie takich weryfikacji dla 
programów operacyjnych w ramach celu 

Kontrolerami mogą być te same instytucje, 
które są odpowiedzialne za 
przeprowadzanie takich weryfikacji dla 
programów operacyjnych w ramach celu 
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„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” lub, w 
przypadku państw trzecich, za 
przeprowadzanie porównywalnych 
weryfikacji w ramach instrumentów 
polityki zewnętrznej Unii.

„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” lub, w 
przypadku państw trzecich, za 
przeprowadzanie porównywalnych 
weryfikacji w ramach instrumentów 
polityki zewnętrznej Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audytorzy są funkcjonalnie niezależni 
od kontrolerów przeprowadzających 
weryfikacje na mocy art. 22.

3. Instytucja audytowa dopilnowuje, by 
wszyscy przedstawiciele, o których mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, byli
funkcjonalnie niezależni, w szczególności
od kontrolerów przeprowadzających 
weryfikacje na mocy art. 22, a także by 
posiadali wiedzę fachową i kompetencje 
zawodowe niezbędne do przeprowadzania 
audytów zgodnie z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym standardami w 
dziedzinie audytu. 

Uzasadnienie

Instytucja audytowa jest dla Komisji ważnym elementem w sprawowaniu funkcji nadzorczej. 
Stosowanie uznanych na szczeblu międzynarodowym standardów audytowych zapewni 
odpowiednią jakość prac w dziedzinie audytu. Ponadto poprawka ta wyjaśnia, że wszyscy 
przedstawiciele powinni być niezależni, a także posiadać niezbędną wiedzę fachową i 
kompetencje zawodowe.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Strategia audytowa, o której mowa w 
art. 116 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP], zawiera wyjaśnienie, 
jakie środki zostały podjęte przez 
instytucję audytową w celu spełnienia 
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wymogów określonych w ust. 3 
niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Możliwe jest, że instytucje audytowe nie posiadają praw niezbędnych do przeprowadzania 
audytu w różnych państwach członkowskich. W tym kontekście wniosek Komisji przewiduje 
utworzenie grupy audytorów, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych państw 
członkowskich. Instytucja audytowa powinna przedstawić w strategii audytowej środki 
podjęte w tym zakresie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Sprawozdania instytucji audytowej są
przekazywane krajowym organom 
kontroli państw członkowskich 
uczestniczących w programie współpracy 
terytorialnej, a także Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie z EFRR dla programów 
współpracy wypłacane jest na jedno konto 
bez subkont krajowych.

1. Wsparcie z EFRR dla programów 
współpracy wypłacane jest na jedno konto 
bez subkont krajowych. Z konta tego 
można korzystać dla obsługi wszystkich 
wydatków i dochodów związanych z 
programem.

Uzasadnienie

Poprawka ta przewiduje możliwość korzystania z jednego konta dla wszystkich przepływów 
pieniężnych związanych z danym programem współpracy. Dzięki takiej możliwości 
uproszczona zostanie administracja i wytyczony zostanie jasny przebieg audytu.
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