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Poprawka 43
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia i 
regiony wyspiarskie, transgraniczne i 
górskie.

Or. en

Poprawka 44
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
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dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

dysproporcji w poziomach rozwoju 
społecznego i gospodarczego różnych 
regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom znajdującym się w 
najmniej korzystnej sytuacji i 
mikroregionom takim jak obszary, które 
zmagają się z trudną sytuacją gospodarczą 
i społeczną oraz regiony, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Or. en

Poprawka 45
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wchodzące w zakres art. 349 TFUE, 
regiony wyspiarskie, transgraniczne i 
górskie.

Or. fr
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Poprawka 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.
Zgodnie z art. 349 Traktatu w odniesieniu 
do regionów najbardziej oddalonych 
można przedsiębrać specyficzne środki 
dotyczące w szczególności warunków 
dostępu do funduszy strukturalnych i 
programów horyzontalnych Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie roli polityki spójności w 
najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020” 
(2011/2195(INI)) polityka spójności powinna pozostać jednym z głównych instrumentów 
działań europejskich służących zmniejszeniu różnic występujących w regionach europejskich 
ogólnie i w regionach najbardziej oddalonych w szczególności.

Poprawka 47
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie, a 
także, zgodnie z art. 349 Traktatu, regiony 
najbardziej oddalone.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu włączenie do listy regionów, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych ograniczeń, regionów najbardziej oddalonych, które z racji swojej 
charakterystyki geograficznej i strukturalnej mają odrębny status i powinny też być 
wymienione osobno, w związku z rolą, jaką polityka spójności może w nich odgrywać.

Poprawka 48
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
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dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, wśród 
których szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie, 
ponieważ występują w nich problemy z 
trudną sytuacją gospodarczą i związaną z 
nią emigracją.

Or. de

Uzasadnienie

Emigracja z obszarów górskich jest problemem, który należy traktować ze szczególną powagą 
i który stawia przed obywatelami trudne wyzwania gospodarcze i demograficzne.

Poprawka 49
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 174 TFUE wskazano, że 
szczególną uwagę należy poświęcać 
obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
i regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej 
na północ wysunięte regiony o bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Or. pt

Poprawka 50
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W art. 349 TFUE postanowiono, że 
należy wprowadzić szczególne środki w 
celu uwzględnienia sytuacji gospodarczej i 
społecznej regionów najbardziej 
oddalonych, pogarszanej przez niektóre 
szczególne cechy, które poważnie szkodzą 
ich rozwojowi.

Or. pt

Poprawka 51
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

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 wartość dodaną unijnej 
polityki spójności, w szczególności w 
odniesieniu do realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, przepisy szczegółowe 
powinny prowadzić do znacznego 
uproszczenia na wszystkich poziomach: 
beneficjentów, instytucji programu, 
uczestniczących państw członkowskich i 
państw trzecich oraz Komisji.

Or. en

Poprawka 52
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zwiększyć wartość dodaną unijnej 
polityki spójności, przepisy szczegółowe 

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

powinny prowadzić do znacznego 
uproszczenia na wszystkich poziomach: 
beneficjentów, instytucji programu, 
uczestniczących państw członkowskich, 
samorządów regionalnych i lokalnych i 
państw trzecich oraz Komisji.

Or. fr

Poprawka 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, niewystarczająca lub 
brakująca infrastruktura, w tym wąskie 
gardła w sieciach transportowych, 
nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
organami administracji, badania i 
innowacje i wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie 
ryzyku, negatywne nastawienie do 
obywateli państw sąsiadujących) oraz 
uruchomienie niewykorzystanego 
potencjału w obszarze przygranicznym 
(rozwój transgranicznej infrastruktury 
badawczej, placówek innowacyjnych i 
klastrów, rozwój wymiany kulturalnej i 
ulepszanie infrastruktury turystycznej, 
integracja transgranicznego rynku pracy, 
współpraca między uczelniami lub 
placówkami ochrony zdrowia), przy 
jednoczesnym wzmocnieniu procesu 
współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
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działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. en

Poprawka 54
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez
działania na rzecz spójności miejscowych 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność transportu publicznego, 
komunikacji miejskiej, sieci 
energetycznych oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
nieodpowiednie otoczenie biznesu, 
przeszkody dla służb ratowniczych, brak 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
organami administracji, badania i 
innowacje i wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie 
ryzyku, negatywne nastawienie do 
obywateli państw sąsiadujących) oraz 
uruchomienie niewykorzystanego 
potencjału w obszarze przygranicznym 
(rozwój transgranicznej infrastruktury 
badawczej, placówek innowacyjnych i 
klastrów, integracja transgranicznego 
rynku pracy, współpraca między 
uczelniami lub placówkami ochrony 
zdrowia), przy jednoczesnym wzmocnieniu 
procesu współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
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społeczności. także do wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. de

Poprawka 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, niski udział kobiet w 
rynku pracy, zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, brak 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
organami administracji, badania i 
innowacje i wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie 
ryzyku, negatywne nastawienie do 
obywateli państw sąsiadujących) oraz 
uruchomienie niewykorzystanego 
potencjału w obszarze przygranicznym 
(rozwój transgranicznej infrastruktury 
badawczej, placówek innowacyjnych i 
klastrów, integracja transgranicznego 
rynku pracy, współpraca między 
uczelniami lub placówkami ochrony 
zdrowia), przy jednoczesnym wzmocnieniu 
procesu współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i 
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społeczności. gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. en

Poprawka 56
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak zasobów ludzkich 
i możliwości w odniesieniu do rozwoju 
regionalnego, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych, 
na przykład z udziałem Irlandii Północnej i 
granicznych hrabstw Irlandii, mających na 
celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR 
przyczynia się także do wspierania 
stabilności społecznej i gospodarczej w 
tych regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
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społeczności.

Or. en

Poprawka 57
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, emigracja i zmiany 
demograficzne, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. 
Należy przy tym szczególnie podkreślić 
europejską wartość dodaną 
makroregionów. W przypadku programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, EFRR przyczynia się także do 
wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.
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Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na warunki naturalne z obszarami górskimi związane są szczególne wyzwania. Na 
obszarach tych występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja 
gospodarcza. Stosowne jest w związku z tym odrębne wskazanie tych regionów. Makroregiony 
są praktycznym i użytecznym rozwiązaniem, które pomoże sprostać tym wyzwaniom w skali 
międzynarodowej i transgranicznej.

Poprawka 58
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących, brak przejrzystości 
rynku pracy i obowiązujących standardów 
pracy i standardów socjalnych) oraz 
uruchomienie niewykorzystanego 
potencjału w obszarze przygranicznym 
(rozwój transgranicznej infrastruktury 
badawczej, placówek innowacyjnych i 
klastrów, integracja transgranicznego 
rynku pracy i usunięcie przeszkód 
związanych z mobilnością pracowników 
jak również informowanie, doradztwo i 
pośrednictwo pracy dla pracowników 
mobilnych, współpraca między uczelniami 
lub placówkami ochrony zdrowia), przy 
jednoczesnym wzmocnieniu procesu 
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społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. en

Poprawka 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między systemami kształcenia, zwłaszcza 
uczelniami, lub placówkami ochrony 
zdrowia), pielęgnowanie regionalnej 
kultury transgranicznej przy 
jednoczesnym wzmocnieniu procesu 
współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
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społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. fr

Poprawka 60
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia oraz rozwój konkretnych 
projektów w dziedzinie turystyki, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu procesu 
współpracy, z myślą o ogólnym 
harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku 
programów transgranicznych z udziałem 
Irlandii Północnej i granicznych hrabstw 
Irlandii, mających na celu dążenie do 
pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
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społeczności. spójności miejscowych społeczności.

Or. it

Poprawka 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, zwłaszcza w regionach 
wyspiarskich, oraz brak skutecznych sieci 
transportowych, nieodpowiednie otoczenie 
biznesu, brak powiązań między lokalnymi i 
regionalnymi organami administracji, 
badania i innowacje i wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.
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Poprawka 62
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, nieodpowiednie 
otoczenie biznesu, brak powiązań między 
lokalnymi i regionalnymi organami 
administracji, badania i innowacje i 
wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zanieczyszczenie 
środowiska, zapobieganie ryzyku, 
negatywne nastawienie do obywateli 
państw sąsiadujących) oraz uruchomienie 
niewykorzystanego potencjału w obszarze 
przygranicznym (rozwój transgranicznej 
infrastruktury badawczej, placówek 
innowacyjnych i klastrów, integracja 
transgranicznego rynku pracy, współpraca 
między uczelniami lub placówkami 
ochrony zdrowia), przy jednoczesnym 
wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą 
o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W 
przypadku programów transgranicznych z 
udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie 
do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia 
się także do wspierania stabilności 
społecznej i gospodarczej w tych 
regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz włączenia społecznego i 
spójności miejscowych społeczności.

Or. fr
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Poprawka 63
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Współpraca transnarodowa powinna 
zmierzać do wzmocnienia współpracy za 
pomocą działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu 
powiązanemu z priorytetami unijnej 
polityki spójności.

(6) Współpraca transnarodowa powinna 
zmierzać do wzmocnienia współpracy za 
pomocą działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu 
powiązanemu z priorytetami unijnej 
polityki spójności. Obszary 
transgraniczne, przed którymi stoją 
podobne wyzwania dotyczące 
infrastruktury lub wynikające z 
warunków naturalnych, tak jak w 
przypadku regionu alpejskiego, należy 
wspierać w tworzeniu makroregionów.

Or. de

Uzasadnienie

Z regionem alpejskim związane są specyficzne wyzwania demograficzne i wynikające z 
warunków naturalnych. Makroregiony są praktycznym i użytecznym rozwiązaniem, które 
pomoże sprostać tym wyzwaniom w skali międzynarodowej i transgranicznej. Powołanie 
makroregionu na obszarze alpejskim przyniosłoby wiele korzyści lokalnej społeczności.

Poprawka 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Współpraca transnarodowa powinna 
zmierzać do wzmocnienia współpracy za 
pomocą działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu 
powiązanemu z priorytetami unijnej 
polityki spójności.

(6) Współpraca transnarodowa powinna 
zmierzać do wzmocnienia współpracy za 
pomocą działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu 
powiązanemu z priorytetami unijnej 
polityki spójności. Należy również 
wspierać współpracę strategiczną między 
regionami przygranicznymi, które nie są 
objęte programami transgranicznymi.
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Poprawka 65
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Współpraca międzyregionalna powinna 
dążyć do wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności, zachęcając do wymiany 
doświadczeń między regionami w celu 
poprawy planowania i realizacji 
programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”. W 
szczególności należy wspierać współpracę 
między innowacyjnymi klastrami 
prowadzącymi intensywne badania, jak 
również wymianę między badaczami i 
instytucjami badawczymi w oparciu o 
„Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy 
w regionach objętych celem 
»Konwergencja« i w najbardziej 
oddalonych regionach” w ramach 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań.

(7) Współpraca międzyregionalna powinna 
dążyć do wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności, zachęcając do wymiany 
doświadczeń między regionami w celu 
poprawy planowania i realizacji 
programów operacyjnych w celu 
wzmocnienia inwestycji na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. W
szczególności należy wspierać współpracę 
między innowacyjnymi klastrami 
prowadzącymi intensywne badania, jak 
również wymianę między badaczami i 
instytucjami badawczymi w oparciu o 
„Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy 
w regionach objętych celem 
»Konwergencja« i w najbardziej 
oddalonych regionach” w ramach 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań.

Or. en

Poprawka 66
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Współpraca międzyregionalna powinna 
dążyć do wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności, zachęcając do wymiany 

(7) Współpraca międzyregionalna powinna 
dążyć do wzmocnienia skuteczności 
polityki spójności, zachęcając do wymiany 
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doświadczeń między regionami w celu 
poprawy planowania i realizacji 
programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”. W 
szczególności należy wspierać współpracę 
między innowacyjnymi klastrami 
prowadzącymi intensywne badania, jak 
również wymianę między badaczami i 
instytucjami badawczymi w oparciu o 
„Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy 
w regionach objętych celem 
»Konwergencja« i w najbardziej 
oddalonych regionach” w ramach 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań.

doświadczeń między regionami w celu 
poprawy planowania i realizacji 
programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”. W 
szczególności należy wspierać współpracę 
między innowacyjnymi klastrami 
prowadzącymi intensywne badania, jak 
również wymianę między badaczami i 
instytucjami badawczymi w oparciu o 
„Regiony wiedzy” i „Potencjał badawczy 
w regionach objętych celem 
»Konwergencja« i w najbardziej 
oddalonych regionach” w ramach 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań. Współpraca taka powinna polegać 
na połączeniu centrów badawczych 
wysokiego szczebla z powstającymi 
organami badawczymi w słabiej 
rozwiniętych regionach, partnerstwie w 
zakresie wymiany pracowników, 
doradztwa i wsparcia eksperckiego, jak 
również rozwoju wspólnych strategii na 
rzecz ustanowienia centrów doskonałości 
w danych regionach słabiej rozwiniętych.

Or. en

Poprawka 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Współpraca transgraniczna powinna 
wspierać regiony położone przy granicach 
lądowych lub morskich. W oparciu o 
doświadczenia z poprzednich okresów 
programowania Komisja powinna być 
uprawniona do określania w prostszy 
sposób wykazu obszarów transgranicznych 
mających otrzymywać wsparcie w ramach 
programów współpracy transgranicznej, w 
podziale na programy współpracy. 
Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna 
wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne 

(9) Współpraca transgraniczna powinna 
wspierać regiony położone przy granicach 
lądowych lub morskich. W oparciu o 
doświadczenia z poprzednich okresów 
programowania Komisja powinna być 
uprawniona do określania w prostszy 
sposób wykazu obszarów transgranicznych 
mających otrzymywać wsparcie w ramach 
programów współpracy transgranicznej, w 
podziale na programy współpracy. 
Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna 
wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne 
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do zapewnienia spójności, w szczególności 
na granicach lądowych i morskich, oraz 
ciągłości obszarów objętych programem 
ustanowionych dla okresu programowania 
2007-2013. Dostosowania te mogą 
ograniczyć lub powiększyć istniejące 
obszary objęte programami lub liczbę 
programów współpracy transgranicznej, 
ale mogą umożliwić ich geograficzne 
pokrywanie się.

do zapewnienia spójności, w szczególności 
na granicach lądowych i morskich, oraz 
ciągłości obszarów objętych programem 
ustanowionych dla okresu programowania 
2007-2013. Dostosowania te mogą 
ograniczyć lub powiększyć istniejące 
obszary objęte programami, przede 
wszystkim, aby umożliwić współpracę 
terytoriów morskich, które stanowią 
zewnętrzne granice Unii, lub liczbę 
programów współpracy transgranicznej, 
ale mogą umożliwić ich geograficzne 
pokrywanie się.

Or. es

Poprawka 68
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Współpraca transgraniczna powinna 
wspierać regiony położone przy granicach 
lądowych lub morskich. W oparciu o 
doświadczenia z poprzednich okresów 
programowania Komisja powinna być 
uprawniona do określania w prostszy 
sposób wykazu obszarów transgranicznych 
mających otrzymywać wsparcie w ramach 
programów współpracy transgranicznej, w 
podziale na programy współpracy. 
Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna 
wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne 
do zapewnienia spójności, w szczególności 
na granicach lądowych i morskich, oraz 
ciągłości obszarów objętych programem 
ustanowionych dla okresu programowania 
2007–2013. Dostosowania te mogą 
ograniczyć lub powiększyć istniejące 
obszary objęte programami lub liczbę 
programów współpracy transgranicznej, 
ale mogą umożliwić ich geograficzne 
pokrywanie się.

(9) Współpraca transgraniczna powinna 
wspierać regiony położone przy granicach 
lądowych lub morskich. W oparciu o 
doświadczenia z poprzednich okresów 
programowania Komisja powinna być 
uprawniona do określania w sposób 
prostszy i pozwalający na włączenie
możliwie jak największej liczby regionów
wykazu obszarów transgranicznych 
mających otrzymywać wsparcie w ramach 
programów współpracy transgranicznej, w 
podziale na programy współpracy. 
Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna 
wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne 
do zapewnienia spójności, w szczególności 
na granicach lądowych i morskich, oraz 
ciągłości obszarów objętych programem 
ustanowionych dla okresu programowania 
2007–2013. Dostosowania te mogą 
ograniczyć lub powiększyć istniejące 
obszary objęte programami lub liczbę 
programów współpracy transgranicznej, 
ale mogą umożliwić ich geograficzne 
pokrywanie się. W przypadku regionów 
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najbardziej oddalonych nie należy 
stosować kryterium maksymalnego 
oddalenia, aby umożliwić uczestnictwo 
tych regionów w programach współpracy, 
ponieważ istnieje ryzyko wykluczenia ich z 
wymiaru transgranicznego współpracy 
terytorialnej.

Or. pt

Uzasadnienie

Aby zagwarantować spójność granic lądowych i przede wszystkim morskich, w ramach 
dostosowań koniecznych w kolejnym okresie programowania powinno się włączyć regiony 
najbardziej oddalone w wymiar transgraniczny programów współpracy terytorialnej. Z racji 
kryterium maksymalnego oddalenia 150 km niektóre regiony najbardziej oddalone nie są 
włączone w zakres działania takich programów, co wyklucza je z jakiejkolwiek współpracy 
transgranicznej.

Poprawka 69
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Należy zauważyć, że w Europie 
istnieją regiony, które z powodu swojego 
oddalenia nie mogą w pełni realizować 
współpracy transgranicznej na mocy 
kryterium oddalenia granicy morskiej.

Or. pt

Poprawka 70
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Należy jednak zauważyć, że na 
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integrację i otwarcie tych regionów na 
przestrzenie geograficzne poza Unią nie 
ma – i nie może mieć – wpływu ich duże 
oddalenie geograficzne. Bogactwo 
powiązań historycznych, językowych i 
kulturalnych, które łączy te regiony z 
różnymi terytoriami na świecie, stawia je 
w sytuacji uprzywilejowanej do 
pogłębienia tych relacji, co ma pozytywny 
wpływ na postrzeganie Unii na świecie. 
Dlatego regiony te powinny przystąpić do 
programów współpracy transgranicznej.

Or. pt

Poprawka 71
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Obszary współpracy transnarodowej 
należy określić przy uwzględnieniu działań 
koniecznych do wspierania 
zintegrowanego rozwoju terytorialnego. 
Komisja powinna być uprawniona do 
określania obszarów współpracy 
transnarodowej.

(10) Obszary współpracy transnarodowej 
należy określić przy uwzględnieniu działań 
koniecznych do wspierania 
zintegrowanego rozwoju terytorialnego. 
Komisja powinna być uprawniona do 
określania obszarów współpracy 
transnarodowej, aby zapewnić ciągłość tej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach ustanowionych na podstawie 
wcześniejszych programów.

Or. pt

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby przy opracowywaniu listy obszarów, które mogą otrzymać wsparcie, 
Komisja Europejska zapewniła ciągłość i spójność współpracy, uwzględniając wcześniejsze 
programy.

Poprawka 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Obszary współpracy transnarodowej 
należy określić przy uwzględnieniu działań 
koniecznych do wspierania 
zintegrowanego rozwoju terytorialnego. 
Komisja powinna być uprawniona do 
określania obszarów współpracy 
transnarodowej.

(10) Obszary współpracy transnarodowej 
należy określić przy uwzględnieniu działań 
koniecznych do wspierania 
zintegrowanego rozwoju terytorialnego. 
Komisja powinna być uprawniona do 
określania obszarów współpracy 
transnarodowej. Komisja powinna 
uwzględnić dostosowania niezbędne do 
zapewnienia spójności z regionalnymi 
strategiami transgranicznymi.

Or. es

Poprawka 73
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy nadal wspierać, lub w razie 
potrzeby ustanowić, transgraniczną, 
transnarodową i międzyregionalną 
współpracę z państwami trzecimi 
sąsiadującymi z Unią, gdyż zapewni to 
korzyści regionom państw członkowskich 
graniczącym z państwami trzecimi. W tym 
celu EFRR wniesie wkład do programów 
transgranicznych i programów dotyczących 
basenów morskich ustanowionych w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI) na mocy rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 oraz w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA) na mocy rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012.

(12) Należy nadal wspierać, lub w razie 
potrzeby ustanowić, transgraniczną, 
transnarodową i międzyregionalną 
współpracę z państwami trzecimi 
sąsiadującymi z Unią, gdyż zapewni to 
korzyści regionom państw członkowskich 
graniczącym z państwami trzecimi. W tym 
celu EFRR wniesie wkład do programów 
transgranicznych i programów dotyczących 
basenów morskich ustanowionych w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI) na mocy rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 oraz w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA) na mocy rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012, a także programów współpracy 
transnarodowej, które mogą obejmować 
regiony państw trzecich objęte 
zewnętrznymi instrumentami Unii.
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Or. pt

Uzasadnienie

Zarówno przy współpracy transgranicznej, jak i transnarodowej, państwa trzecie sąsiadujące 
z Unią mogą być wezwane do uczestnictwa, przy czym istotne jest równe traktowanie obu 
wymiarów europejskiej współpracy terytorialnej, w której mogą one uczestniczyć.

Poprawka 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z myślą o regionach Unii należy 
ustanowić mechanizm pozwalający na 
przygotowanie wsparcia z EFRR na rzecz 
instrumentu polityki zewnętrznej, takiego 
jak ENI i IPA, w tym w przypadkach, w 
których programy współpracy zewnętrznej 
nie mogą być przyjęte lub muszą zostać 
zakończone.

(13) Z myślą o regionach Unii należy 
ustanowić mechanizm pozwalający na 
przygotowanie wsparcia z EFRR na rzecz 
instrumentu polityki zewnętrznej, takiego 
jak ENI, EFR i IPA, w tym w 
przypadkach, w których programy 
współpracy zewnętrznej nie mogą być 
przyjęte lub muszą zostać zakończone.

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju jest konieczne, aby można było uwzględnić 
lub wprowadzić mechanizm koordynacji między EFR i EFRR w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych, do których nie mają zastosowania ENI ani IPA.

Poprawka 75
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ze względu na korzyści dla regionów 
Unii należy ustanowić mechanizm 
pozwalający na zorganizowanie wsparcia z 

(13) Ze względu na korzyści dla regionów 
Unii należy ustanowić mechanizm 
pozwalający na zorganizowanie wsparcia z 
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EFRR dla instrumentów polityki 
zewnętrznej, takich jak ENI i IPA, w tym 
w przypadkach, w których programy 
współpracy zewnętrznej nie mogą być 
przyjęte lub muszą zostać zakończone.

EFRR dla instrumentów polityki 
zewnętrznej, takich jak ENI i IPA II, w 
tym w przypadkach, w których programy 
współpracy zewnętrznej nie mogą być 
przyjęte lub muszą zostać zakończone.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Poprawka 76
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 
jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony najbardziej oddalone.

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 
jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu państwom członkowskim 
oraz samorządom regionalnym i lokalnym 
marginesu swobody między elementami, 
jak również wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony najbardziej oddalone.

Or. fr

Poprawka 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 
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jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony najbardziej oddalone.

jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony wyspiarskie i najbardziej 
oddalone.

Or. fr

Poprawka 78
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 
jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony najbardziej oddalone.

(15) Należy określić środki przeznaczone 
na poszczególne elementy celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, przy 
jednoczesnym utrzymaniu istotnej 
koncentracji na współpracy transgranicznej 
i zapewnieniu zwiększonego poziomu 
uczestnictwa i wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
pomiędzy i z regionami najbardziej 
oddalonymi.

Or. pt

Uzasadnienie

Regiony najbardziej oddalone powinny mieć zapewniony wystarczający poziom finansowania 
trzech wymiarów europejskiej współpracy terytorialnej – transgranicznego, transnarodowego 
i międzyregionalnego – z uwzględnieniem roli i potencjału tych regionów w relacjach z 
sąsiadującymi z nimi państwami trzecimi i w relacjach pomiędzy samymi regionami 
najbardziej oddalonymi.

Poprawka 79
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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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, wraz z wyselekcjonowaniem 
przynajmniej celów tematycznych, 
określonych w pkt. 8, 9 i 10 artykułu 9 
Rozporządzenia (UE) nr [...RWP]1.
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”.
Należy wypracować zróżnicowane 
podejście dostosowane do kontekstu 
regionalnego i lokalnego w celu 
zaspokojenia określonych potrzeb danego 
obszaru ze szczególnym naciskiem na 
zabezpieczenie dostępności usług i 
wsparcie aktywnego włączania grup w 
niekorzystnej sytuacji, takich jak ludność 
romska i osoby niepełnosprawne, 
promując tym samym innowacje, 
zrównoważony wzrost i godne miejsca 
pracy.
__________________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 80
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu 
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, współpracy w dziedzinie 
zatrudnienia, szkoleń i włączenia 
społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

(17) Aby osiągnąć cele w zakresie 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu określonych w strategii 
„Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien przyczynić się do
promowania badań i innowacji,
podnoszenia kwalifikacji i wspierania 
gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju 
kapitału ludzkiego poprzez kształcenie i 
szkolenia, wspomagania przejścia między 
edukacją, kształceniem zawodowym i 
zatrudnieniem, wspierania budowy 
bardziej przyjaznej dla środowiska oraz 
efektywniej korzystającej z zasobów i 
konkurencyjnej gospodarki, sprzyjania 
wysokiemu i przyzwoitemu poziomowi 
zatrudnienia prowadzącemu do spójności 
społecznej i terytorialnej oraz zwiększania 
zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych. Wykaz priorytetów 
inwestycyjnych w ramach różnych celów 
tematycznych powinien być jednak 
dostosowany do szczególnych potrzeb celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, w 
szczególności poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transgranicznej, współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami, współpracy w 
dziedzinie zatrudnienia, szkoleń i 
włączenia społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

Or. en
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Poprawka 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu 
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, współpracy w dziedzinie 
zatrudnienia, szkoleń i włączenia 
społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu 
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, rozwijania, ulepszania lub 
rozbudowywania infrastruktury 
transportowej i turystycznej, współpracy w 
dziedzinie zatrudnienia, szkoleń i 
włączenia społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej.

Or. en
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Poprawka 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, współpracy w dziedzinie 
zatrudnienia, szkoleń i włączenia 
społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu 
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, współpracy w dziedzinie 
zatrudnienia, szkoleń i włączenia 
społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej i współpracy 
transgranicznej między regionami 
nieobjętej programami współpracy 
transgranicznej, i poprzez opracowanie i 
wdrożenie strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich.

Or. es
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Poprawka 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania wysokiemu 
poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
zwiększania zdolności administracyjnych. 
Wykaz priorytetów inwestycyjnych w 
ramach różnych celów tematycznych 
powinien być jednak dostosowany do 
szczególnych potrzeb celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, w szczególności 
poprzez umożliwienie kontynuacji, w 
ramach współpracy transgranicznej, 
współpracy prawnej i administracyjnej i 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, współpracy w dziedzinie 
zatrudnienia, szkoleń i włączenia 
społecznego w perspektywie 
transgranicznej, poprzez umożliwienie 
kontynuacji, w ramach współpracy 
transnarodowej, morskiej współpracy 
transgranicznej nieobjętej programami 
współpracy transgranicznej, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu określonych w 
strategii „Europa 2020”, w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
EFRR powinien wnieść wkład do celów 
tematycznych dotyczących rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, badań i 
innowacji, wspierania budowy bardziej 
przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 
gospodarki, sprzyjania równouprawnieniu 
płci, zapobiegania dyskryminacji i 
sprzyjania wysokiemu poziomowi 
zatrudnienia prowadzącemu do spójności 
społecznej i terytorialnej oraz zwiększania 
zdolności administracyjnych. Wykaz 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
różnych celów tematycznych powinien być 
jednak dostosowany do szczególnych 
potrzeb celu „Europejska współpraca 
terytorialna”, w szczególności poprzez 
umożliwienie kontynuacji, w ramach 
współpracy transgranicznej, współpracy 
prawnej i administracyjnej i współpracy 
między obywatelami i instytucjami, 
współpracy w dziedzinie zatrudnienia, 
szkoleń i włączenia społecznego w 
perspektywie transgranicznej, poprzez 
umożliwienie kontynuacji, w ramach 
współpracy transnarodowej, morskiej 
współpracy transgranicznej nieobjętej 
programami współpracy transgranicznej, i 
poprzez opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.
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Or. en

Poprawka 84
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące 
treści programów współpracy w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
do ich specyficznych potrzeb. Należy 
zatem także uwzględnić aspekty niezbędne 
do ich skutecznej realizacji na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich, 
takie jak podmioty odpowiedzialne za 
audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia 
wspólnego sekretariatu, a także podział 
zobowiązań w przypadku korekt 
finansowych. Ponadto, ze względu na 
horyzontalny charakter programów 
współpracy międzyregionalnej, należy 
dostosować treść takich programów 
współpracy, w szczególności w zakresie 
definicji beneficjenta lub beneficjentów w 
ramach obecnych programów INTERACT 
i ESPON.

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące 
treści programów współpracy w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
do ich specyficznych potrzeb. Należy 
zatem także uwzględnić aspekty niezbędne 
do ich skutecznej realizacji na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich, 
takie jak podmioty odpowiedzialne za 
audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia 
wspólnego sekretariatu, a także podział 
zobowiązań w przypadku korekt 
finansowych. Budowanie potencjału 
zasobów ludzkich w celu przezwyciężenia 
barier związanych z różnymi aspektami 
językowymi, administracyjnymi w 
uczestniczących państwach członkowskich 
jest niezwykle istotne. Ponadto, ze względu 
na horyzontalny charakter programów 
współpracy międzyregionalnej, należy 
dostosować treść takich programów 
współpracy, w szczególności w zakresie 
definicji beneficjenta lub beneficjentów w 
ramach obecnych programów INTERACT 
i ESPON.

Or. en

Poprawka 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby unijna polityka spójności i 
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strategia „Europa 2020” mogły przynieść 
korzyści, fundusze strukturalne powinny 
zapewniać bardziej zintegrowane 
podejście „od początku do końca”, 
zorientowane na wsparcie lokalnych i 
regionalnych podmiotów zaangażowanych 
we współpracę długoterminową, w 
szczególności gdy są one wspierane przez 
europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej (EUWT). W celu 
wzmocnienia tego podejścia w 
programach transgranicznych i 
transnarodowych należy wprowadzić taką 
elastyczność geograficzną, która umożliwi 
rozwój tej wzmocnionej współpracy.

Or. es

Poprawka 86
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z celem inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
fundusze strukturalne powinny zapewniać 
bardziej zintegrowane i całościowe 
podejście do rozwiązywania lokalnych 
problemów. W celu wzmocnienia tego 
podejścia należy skoordynować wsparcie z 
EFRR w regionach przygranicznych ze 
wsparciem z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), oraz, w stosownych przypadkach, 
z europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ustanowionymi na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT), dla których jednym z celów jest 

(19) Zgodnie z celem inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
fundusze strukturalne powinny zapewniać 
bardziej zintegrowane i całościowe 
podejście do rozwiązywania lokalnych 
problemów, takich jak brak wsparcia na 
rzecz infrastruktury, upadek tradycyjnych 
metod produkcji i odległość od rynków. W 
celu wzmocnienia tego podejścia należy 
skoordynować wsparcie z EFRR w 
regionach przygranicznych ze wsparciem z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR), oraz, w stosownych 
przypadkach, z europejskimi 
ugrupowaniami współpracy terytorialnej, 
ustanowionymi na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
europejskiego ugrupowania współpracy 
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rozwój lokalny. terytorialnej (EUWT), dla których jednym 
z celów jest rozwój lokalny.

Or. it

Poprawka 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W oparciu o doświadczenia z okresu 
programowania 2007-2013 należy uściślić 
i zaostrzyć warunki wyboru operacji w 
celu zapewnienia wyboru wyłącznie 
rzeczywiście wspólnych operacji. Należy 
zdefiniować pojęcie jedynych 
beneficjentów i uściślić, że mogą oni 
samodzielnie realizować operacje w 
ramach współpracy.

(20) W oparciu o doświadczenia z okresu 
programowania 2007-2013 należy uściślić 
i zaostrzyć warunki wyboru operacji w 
celu zapewnienia wyboru wyłącznie 
rzeczywiście wspólnych operacji. 
Odpowiednie podejście powinno ponadto 
uwzględniać specyficzny kontekst 
współpracy z państwami trzecimi. Należy 
zdefiniować pojęcie jedynych 
beneficjentów i uściślić, że mogą oni 
samodzielnie realizować operacje w 
ramach współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście współpracy między regionami najbardziej oddalonymi a sąsiadującymi z nimi 
państwami trzecimi przestrzeganie wszystkich warunków wyboru, o których mowa w art. 11 
ust. 4, jest trudne. Regiony najbardziej oddalone powinny w dalszym ciągu mieć możliwość 
spełnienia, w drodze odstępstwa, jedynie dwóch z czterech warunków.

Poprawka 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed sporządzeniem przez państwa (23) Przed sporządzeniem przez państwa 
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członkowskie projektów programów 
współpracy należy określić wspólny 
zestaw wskaźników służących do oceny 
postępów w realizacji programu, 
dostosowanych do specyficznego 
charakteru programów współpracy. 
Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
poszczególnych programów.

członkowskie projektów programów 
współpracy należy określić wspólny 
zestaw orientacyjnych wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programu, dostosowanych do 
specyficznego charakteru programów 
współpracy. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
poszczególnych programów.

Or. es

Poprawka 89
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na udział więcej niż 
jednego państwa członkowskiego i 
związane z tym wyższe koszty 
administracyjne, w szczególności w 
zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 
wydatków na pomoc techniczną powinien 
być wyższy niż w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”. Ponadto programy 
współpracy z ograniczonym wsparciem 
EFRR powinny otrzymać pewną 
minimalną kwotę zapewniającą środki 
wystarczające na sfinansowanie 
skutecznych działań w ramach pomocy 
technicznej.

(24) Ze względu na udział więcej niż 
jednego państwa członkowskiego i 
związane z tym wyższe koszty 
administracyjne, w szczególności w 
zakresie kontroli i tłumaczeń, państwa 
członkowskie powinny być zachęcane do 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego w odniesieniu do 
wdrożenia wspólnych projektów, i pułap 
wydatków na pomoc techniczną powinien 
być wyższy niż w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”. Ponadto programy 
współpracy z ograniczonym wsparciem 
EFRR powinny otrzymać pewną 
minimalną kwotę zapewniającą środki 
wystarczające na sfinansowanie 
skutecznych działań w ramach pomocy 
technicznej.

Or. en

Poprawka 90
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące 
elastyczności w odniesieniu do lokalizacji 
operacji poza obszarem objętym 
programem. Ponadto należy wspierać 
efektywną transgraniczną, transnarodową i 
międzyregionalną współpracę z państwami 
trzecimi sąsiadującymi z Unią, w 
przypadku gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia regionom państw 
członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi skutecznej pomocy w ich rozwoju. 
Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze 
wyjątku i pod pewnymi warunkami, na 
finansowanie przez EFRR pomocy dla 
operacji zlokalizowanych na terytorium 
państw trzecich, jeżeli operacje te 
przynoszą korzyść regionom Unii.

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące 
elastyczności w odniesieniu do lokalizacji 
operacji poza obszarem objętym 
programem. Ponadto należy wspierać i 
ułatwiać dzięki szczególnym przepisom
efektywną transgraniczną, transnarodową i 
międzyregionalną współpracę z państwami 
trzecimi sąsiadującymi z Unią, w 
przypadku gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia regionom państw 
członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi lub położonym w tym samym 
basenie morskim, co regiony Unii 
Europejskiej wchodzące w zakres art. 349 
TFUE, skutecznej pomocy w ich rozwoju. 
Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze 
wyjątku i pod pewnymi warunkami, na 
finansowanie przez EFRR pomocy dla 
operacji zlokalizowanych na terytorium 
państw trzecich, jeżeli operacje te 
przynoszą korzyść regionom Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wzmocnić potrzebę przyjęcia szczególnego podejścia w odniesieniu do kontekstu 
współpracy w regionach wchodzących w zakres art. 349 TFUE.

Poprawka 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące 
elastyczności w odniesieniu do lokalizacji 
operacji poza obszarem objętym 
programem. Ponadto należy wspierać 

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące 
elastyczności w odniesieniu do lokalizacji 
operacji poza obszarem objętym 
programem. Ponadto należy wspierać i 
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efektywną transgraniczną, transnarodową i 
międzyregionalną współpracę z państwami 
trzecimi sąsiadującymi z Unią, w 
przypadku gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia regionom państw 
członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi skutecznej pomocy w ich rozwoju. 
Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze 
wyjątku i pod pewnymi warunkami, na 
finansowanie przez EFRR pomocy dla 
operacji zlokalizowanych na terytorium 
państw trzecich, jeżeli operacje te 
przynoszą korzyść regionom Unii.

ułatwiać dzięki szczególnym przepisom
efektywną transgraniczną, transnarodową i 
międzyregionalną współpracę z państwami 
trzecimi sąsiadującymi z Unią, w 
przypadku gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia regionom państw 
członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi skutecznej pomocy w ich rozwoju. 
Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze 
wyjątku i pod pewnymi warunkami, na 
finansowanie przez EFRR pomocy dla 
operacji zlokalizowanych na terytorium 
państw trzecich, jeżeli operacje te 
przynoszą korzyść regionom Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wzmocnienie potrzeby przyjęcia szczególnego podejścia w odniesieniu 
do kontekstu współpracy w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka 92
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania roli instytucji 
zarządzającej EUWT lub do przyznania
takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności 
za zarządzanie częścią programu 
współpracy obejmującą obszar, z którym 
związane jest EUWT.

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania roli instytucji 
zarządzającej EUWT lub innemu 
podmiotowi prawa ustanowionemu na 
podstawie prawa jednego z państw 
uczestniczących lub do przyznania EUWT 
lub wspomnianemu innemu podmiotowi 
prawa odpowiedzialności za zarządzanie 
częścią programu współpracy obejmującą 
obszar, z którym związane jest EUWT lub 
istniejąca struktura transgraniczna 
(terytorialna).

Or. pl
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Poprawka 93
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania roli instytucji 
zarządzającej EUWT lub do przyznania 
takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności 
za zarządzanie częścią programu 
współpracy obejmującą obszar, z którym 
związane jest EUWT.

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania, w porozumieniu 
z samorządami regionalnymi i lokalnymi,
roli instytucji zarządzającej EUWT lub do 
przyznania takiemu ugrupowaniu 
odpowiedzialności za zarządzanie częścią 
programu współpracy obejmującą obszar, z 
którym związane jest EUWT.

Or. fr

Poprawka 94
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania roli instytucji 
zarządzającej EUWT lub do przyznania 
takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności 
za zarządzanie częścią programu 
współpracy obejmującą obszar, z którym 
związane jest EUWT.

(28) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do nadania roli instytucji 
zarządzającej EUWT lub do przyznania 
takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności 
za zarządzanie częścią programu 
współpracy obejmującą obszar, z którym 
związane jest EUWT. Powinny one 
rozważyć, czy cele programu współpracy
można łatwiej osiągnąć poprzez 
ustanowienie EUWT jako instytucji 
zarządzającej. Jeśli państwa członkowskie 
nie przewidują powołania EUWT jako 
instytucji zarządzającej, powinny to krótko 
uzasadnić w ramach programu 
współpracy.

Or. de
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Poprawka 95
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Instytucja zarządzająca powinna 
powołać wspólny sekretariat, który 
zajmowałby się udzielaniem 
wnioskodawcom informacji na temat 
wsparcia, obsługą wniosków dotyczących 
projektów oraz pomagałby beneficjentom 
w realizacji ich operacji.

(29) Instytucja zarządzająca powinna 
powołać wspólny sekretariat, który 
zajmowałby się udzielaniem 
wnioskodawcom informacji na temat 
wsparcia, obsługą wniosków dotyczących 
projektów oraz pomagałby beneficjentom 
w realizacji ich operacji.Wspólny 
sekretariat ze względu na istotne 
uwarunkowania terytorialne powinien 
mieć możliwość działania w sposób 
zdecentralizowany poprzez oddziały w 
państwach uczestniczących.

Or. pl

Poprawka 96
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Instytucje zarządzające powinny być 
odpowiedzialne za pełnienie wszystkich 
funkcji instytucji zarządzającej 
wymienionych w art. 114 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP], w tym 
weryfikacji zarządzania, tak by zapewnić 
jednolite standardy na całym obszarze 
objętym programem. Jednakże w 
przypadku wyznaczenia EUWT jako 
instytucji zarządzającej należy nadać mu 
uprawnienie do przeprowadzania takich 
weryfikacji, gdyż wszystkie państwa 
członkowskie są reprezentowane w jego 
organach. Nawet jeżeli nie wyznaczono 
EUWT, instytucja zarządzająca powinna 

(30) Instytucje zarządzające powinny być 
odpowiedzialne za pełnienie wszystkich 
funkcji instytucji zarządzającej 
wymienionych w art. 114 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP], w tym 
weryfikacji zarządzania, tak by zapewnić 
jednolite standardy na całym obszarze 
objętym programem. Jednakże w 
przypadku wyznaczenia EUWT lub innego 
podmiotu prawa ustanowionego na 
podstawie prawa jednego z państw 
uczestniczących jako instytucji 
zarządzającej należy nadać mu 
uprawnienie do przeprowadzania takich 
weryfikacji, gdyż wszystkie państwa 
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być upoważniona przez uczestniczące 
państwa członkowskie do przeprowadzania 
weryfikacji na całym obszarze objętym 
programem.

członkowskie są reprezentowane w jego 
organach. Nawet jeżeli nie wyznaczono 
EUWT, instytucja zarządzająca powinna 
być upoważniona przez uczestniczące 
państwa członkowskie do przeprowadzania 
weryfikacji na całym obszarze objętym 
programem.

Or. pl

Poprawka 97
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 116 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być 
odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, 
aby zapewnić jednolite standardy na całym 
obszarze objętym programem. Jeżeli nie 
jest to możliwe, instytucja audytowa
programu powinna móc korzystać z 
pomocy grupy audytorów lub ze 
szczególnych przepisów, w przypadku 
współpracy między regionami 
wchodzącymi w zakres art. 349 TFUE a 
państwami trzecimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować ten przepis do kontekstu współpracy regionów wchodzących w zakres 
art. 349 TFUE z sąsiadującymi państwami trzecimi.

Poprawka 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji 
wymienionych w art. 116 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być 
odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, 
aby zapewnić jednolite standardy na całym 
obszarze objętym programem. Jeżeli nie 
jest to możliwe, instytucja audytowa
programu powinna móc korzystać z 
pomocy grupy audytorów lub ze 
szczególnych przepisów, w przypadku 
współpracy między regionami najbardziej 
oddalonymi a państwami trzecimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość dostosowania tego przepisu do kontekstu współpracy regionów 
najbardziej oddalonych z sąsiadującymi państwami trzecimi.

Poprawka 99
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
zarządzania finansami, programowania, 
monitorowania, oceny i kontroli w 
odniesieniu do udziału państw trzecich w 
programach współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej. Przepisy te powinny 
zostać ustanowione w odpowiednich 
programach współpracy lub w 
odpowiednich porozumieniach o 
finansowaniu między Komisją, 
poszczególnymi państwami trzecimi i 
państwem członkowskim, w którym 
siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
zarządzania finansami, programowania, 
monitorowania, oceny i kontroli w 
odniesieniu do udziału państw trzecich w 
programach współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej, 
zwłaszcza gdy we współpracę 
zaangażowane są regiony wchodzące w 
zakres art. 349 TFUE. Przepisy te 
powinny zostać ustanowione w 
odpowiednich programach współpracy lub 
w odpowiednich porozumieniach o 
finansowaniu między Komisją, 
poszczególnymi państwami trzecimi i 
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państwem członkowskim, w którym 
siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić w tym punkcie preambuły współpracę transgraniczną. Ponadto należy 
wyraźnie uwzględnić współpracę z państwami trzecimi i regionami wchodzącymi w zakres 
art. 349 TFUE.

Poprawka 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
zarządzania finansami, programowania, 
monitorowania, oceny i kontroli w 
odniesieniu do udziału państw trzecich w 
programach współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej. Przepisy te powinny 
zostać ustanowione w odpowiednich 
programach współpracy lub w 
odpowiednich porozumieniach o 
finansowaniu między Komisją, 
poszczególnymi państwami trzecimi i 
państwem członkowskim, w którym 
siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
zarządzania finansami, programowania, 
monitorowania, oceny i kontroli w 
odniesieniu do udziału państw trzecich w 
programach współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej, 
zwłaszcza gdy we współpracę 
zaangażowane są regiony najbardziej 
oddalone. Przepisy te powinny zostać 
ustanowione w odpowiednich programach 
współpracy lub w odpowiednich 
porozumieniach o finansowaniu między 
Komisją, poszczególnymi państwami 
trzecimi i państwem członkowskim, w 
którym siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodów do nieuwzględnienia a priori współpracy transgranicznej w tym punkcie 
preambuły. We wspomnianym porozumieniu o finansowaniu należy uwzględnić także 
współpracę między państwami trzecimi a regionami najbardziej oddalonymi.
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Poprawka 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) współpracę transnarodową na większych 
terytoriach transnarodowych, obejmującą 
władze krajowe, regionalne i lokalne, a 
także morską współpracę transgraniczną w 
przypadkach nieobjętych współpracą 
transgraniczną, w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu integracji terytorialnej 
tych terytoriów, a co za tym idzie, 
przyczynienia się do spójności terytorialnej 
w całej Unii;

2) współpracę transnarodową na większych 
terytoriach transnarodowych, obejmującą 
władze krajowe, regionalne i lokalne, a 
także morską współpracę transgraniczną w 
przypadkach nieobjętych współpracą 
transgraniczną, w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu integracji terytorialnej 
tych terytoriów, a co za tym idzie, 
przyczynienia się do spójności terytorialnej 
w całej Unii; w tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na regiony 
wyspiarskie;

Or. fr

Poprawka 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) współpracę transnarodową na większych 
terytoriach transnarodowych, obejmującą 
władze krajowe, regionalne i lokalne, a 
także morską współpracę transgraniczną w 
przypadkach nieobjętych współpracą 
transgraniczną, w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu integracji terytorialnej 
tych terytoriów, a co za tym idzie, 
przyczynienia się do spójności terytorialnej 
w całej Unii;

2) współpracę transnarodową na większych 
terytoriach transnarodowych, obejmującą 
władze krajowe, regionalne i lokalne, a 
także morską współpracę transgraniczną i 
regionalną współpracę transgraniczną w 
przypadkach nieobjętych współpracą 
transgraniczną, w celu osiągnięcia 
wyższego poziomu integracji terytorialnej 
tych terytoriów, a co za tym idzie, 
przyczynienia się do spójności terytorialnej 
w całej Unii;

Or. es
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Poprawka 103
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) współpracę transnarodową na 
większych terytoriach transnarodowych, 
obejmującą władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także morską współpracę 
transgraniczną w przypadkach nieobjętych 
współpracą transgraniczną, w celu 
osiągnięcia wyższego poziomu integracji 
terytorialnej tych terytoriów, a co za tym 
idzie, przyczynienia się do spójności 
terytorialnej w całej Unii;

(2) współpracę transnarodową na 
większych terytoriach transnarodowych, 
obejmującą władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także morską współpracę 
transgraniczną w przypadkach nieobjętych 
współpracą transgraniczną, w celu 
osiągnięcia wyższego poziomu integracji 
terytorialnej tych terytoriów, a co za tym 
idzie, przyczynienia się do spójności 
terytorialnej w całej Unii; należy w 
związku z tym uwzględnić przede 
wszystkim te obszary transgraniczne, 
przed którymi stoją podobne wyzwania 
związane z infrastrukturą, demografią lub 
środowiskiem, tak jak na obszarze 
alpejskim. Powołanie „Makroregionu 
Obszaru Alpejskiego” ułatwiłoby znacznie 
wszystkim podmiotom współdziałanie na 
szczeblu regionalnym i współpracę 
transgraniczną.

Or. de

Uzasadnienie

Z regionem alpejskim związane są specyficzne wyzwania demograficzne i wynikające z 
warunków naturalnych. Makroregiony są praktycznym i użytecznym rozwiązaniem, które 
pomoże sprostać tym wyzwaniom w skali międzynarodowej i transgranicznej. Powołanie 
makroregionu na obszarze alpejskim przyniosłoby wiele korzyści lokalnej społeczności.

Poprawka 104
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych z partnerami z całej Unii w 
celu identyfikacji i rozpowszechniania 
dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu 
ich w programach operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”;

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych i terytorialnych z partnerami 
z całej Unii w celu identyfikacji i 
rozpowszechniania dobrych praktyk z 
myślą o zastosowaniu ich w programach 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”;

Or. fr

Poprawka 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych z partnerami z całej Unii w 
celu identyfikacji i rozpowszechniania 
dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu 
ich w programach operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”;

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych i terytorialnych z partnerami 
z całej Unii w celu identyfikacji i 
rozpowszechniania dobrych praktyk z 
myślą o zastosowaniu ich w programach 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”;

Or. fr

Poprawka 106
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych z partnerami z całej Unii w 
celu identyfikacji i rozpowszechniania 

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych i terytorialnych z partnerami 
z całej Unii w celu identyfikacji i 
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dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu 
ich w programach operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”;

rozpowszechniania dobrych praktyk z 
myślą o zastosowaniu ich w programach 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”;

Or. fr

Poprawka 107
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych z partnerami z całej Unii w 
celu identyfikacji i rozpowszechniania 
dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu 
ich w programach operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”;

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów 
tematycznych z partnerami z całej Unii w 
celu identyfikacji i rozpowszechniania 
dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu 
ich w programach operacyjnych w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” i ustalenia 
jasnych i mierzalnych celów, które 
powinny przyczynić się do osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich;

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, jak 
również uwzględniania specyfiki 
terytorialnej, w tym trwałych 
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niekorzystnych warunków przyrodniczych 
i geograficznych;

Or. fr

Poprawka 109
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich;

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, jak 
również uwzględniania specyfiki 
terytorialnej, w tym trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
i geograficznych, o których mowa w 
art. 174 TFUE;

Or. fr

Poprawka 110
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich;

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, jak 
również uwzględniania specyfiki 
terytorialnej, w tym trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
i geograficznych, o których mowa w 
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art. 174 TFUE;

Or. fr

Poprawka 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich;

b) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, jak 
również uwzględniania specyfiki 
terytorialnej, w tym trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
i geograficznych, o których mowa w 
art. 174 TFUE;

Or. fr

Poprawka 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk i 
innowacyjnego podejścia w odniesieniu do 
działań dotyczących współpracy 
terytorialnej oraz wykorzystania EUWT;

c) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia i 
rozpowszechniania dobrych praktyk i 
innowacyjnego podejścia w odniesieniu do 
działań i wdrażania programów
dotyczących współpracy terytorialnej oraz 
wykorzystania EUWT;

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do roli programu INTERACT, którego celem jest też wymiana i 
przekazywanie dobrych praktyk między organizacjami zarządzającymi programami.

Poprawka 113
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizy tendencji rozwojowych w 
zakresie celów spójności terytorialnej i 
harmonijnego rozwoju terytorium Europy 
poprzez badania, gromadzenie danych i 
inne działania.

d) analizy tendencji rozwojowych w 
zakresie celów spójności terytorialnej i 
społecznej i harmonijnego rozwoju 
terytorium Europy poprzez badania, 
gromadzenie danych i inne działania.

Or. en

Poprawka 114
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) rozwoju regionów, które są 
szczególnie dotknięte problemami 
związanymi z infrastrukturą i demografią, 
np. regionów górskich.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na warunki naturalne z obszarami górskimi związane są szczególne wyzwania. Na 
obszarach tych występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja 
gospodarcza. Stosowne jest w związku z tym odrębne wskazanie tych regionów.

Poprawka 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, bez uszczerbku dla 
możliwych dostosowań niezbędnych do 
zapewnienia spójności i ciągłości obszarów 
objętych programami współpracy 
ustanowionych dla okresu programowania 
2007-2013.

Or. fr

Poprawka 116
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 

W przypadku współpracy transgranicznej
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, z wyjątkiem 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
regionów wyspiarskich, do których nie ma 
zastosowania to ograniczenie, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
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programowania 2007-2013. ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

Or. fr

Poprawka 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu
programowania 2007-2013. Odległość ta 
nie ma zastosowania ani do regionów 
najbardziej oddalonych, ani wyspiarskich 
w granicach obszaru ich basenu 
morskiego, co ma na celu promowanie 
współpracy na podstawie wspólnych 
strategii w obszarze funkcjonalnym.

Or. es

Poprawka 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013. Wspomniana 
wyżej maksymalna granica 150 km nie 
odnosi się do regionów wyspiarskich w 
obrębie obszaru ich basenu morskiego 
tak, aby promować współpracę w oparciu 
o wspólną strategię w ich obszarze 
funkcjonalnym.

Or. en

Poprawka 119
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
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niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013. Wspomniana 
wyżej maksymalna granica 150 km nie 
odnosi się do regionów wyspiarskich w 
obrębie obszaru ich basenu morskiego 
tak, aby promować współpracę w oparciu 
o wspólną strategię w ich obszarze 
funkcjonalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Granica 150 km nie ma znaczenia dla regionów, które są odizolowane od morza i mają długą 
tradycję współpracy w obrębie swojego basenu morskiego. Regiony wyspiarskie powinny być 
zwolnione z tego ograniczenia.

Poprawka 120
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007–2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007–2013. Oddalenie to 
nie dotyczy regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt
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Uzasadnienie

Istnienie kryterium maksymalnego oddalenia 150 km doprowadziło do wyłączenia niektórych 
regionów najbardziej oddalonych z uczestnictwa w programach współpracy transgranicznej, 
co niekorzystnie wpływa na ich status. Mając na uwadze potencjał tych regionów przy 
realizacji celów europejskiej współpracy terytorialnej, szczególnie poprzez współpracę z 
państwami trzecimi i terytoriami sąsiadującymi oraz dzięki ich korzystnemu położeniu, należy 
włączyć wszystkie regiony najbardziej oddalone w wymiar transgraniczny współpracy 
terytorialnej.

Poprawka 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013. Odległość ta 
nie ma zastosowania do regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. es

Uzasadnienie

Ustalone kryterium 150 kilometrów, które od początku wyklucza niektóre regiony najbardziej 
oddalone ze względu na ich położenie, jest niespójne z europejską strategią w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych, w której jako jeden z trzech podstawowych kierunków 
działania określono wzmocnienie integracji regionalnej regionów najbardziej oddalonych w 
ich rejonach, przy czym położenie geostrategiczne stanowi ponadto olbrzymi potencjał oraz 
wartość dodaną tych regionów i może przynieść korzyści całej UE.
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Poprawka 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007-2013. Maksymalna 
odległość wynosząca 150 kilometrów nie 
ma zastosowania do regionów 
wyspiarskich w granicach obszaru ich 
basenu morskiego, co ma na celu 
promowanie współpracy opierającej się na 
wspólnej strategii w ramach obszaru 
funkcjonalnego.

Or. es

Uzasadnienie

Ograniczenie do 150 kilometrów spowodowałoby, że niektóre europejskie regiony 
wyspiarskie nie mogłyby współpracować z innymi regionami, spotykającymi się z podobnymi 
problemami, które mogłyby zostać poruszone w ramach współpracy transgranicznej.

Poprawka 123
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007–2013.

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 
programowania 2007–2013 i z wyjątkiem 
regionów najbardziej oddalonych, gdzie 
kryterium oddalenia geograficznego nie 
ma zastosowania.

Or. pt

Poprawka 124
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami w 
ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii 
na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych programami 
współpracy ustanowionych dla okresu 

W przypadku współpracy transgranicznej 
wsparciem obejmowane są regiony Unii na 
poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych granic 
lądowych (w tym regiony, które są objęte 
programami na lata 2007–2013 zgodnie z 
art. 21 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego), inne niż objęte 
programami w ramach zewnętrznych 
instrumentów finansowych Unii, i 
wszystkie regiony Unii na poziomie NUTS 
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programowania 2007-2013. 3 położone wzdłuż granic morskich, 
oddalone od siebie nie więcej niż o 150 
kilometrów, bez uszczerbku dla możliwych 
dostosowań niezbędnych do zapewnienia 
spójności i ciągłości obszarów objętych 
programami współpracy ustanowionych 
dla okresu programowania 2007-2013.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku nieuwzględnienia regionów objętych obecnie wsparciem w wysokości 20% 
wkładu w przyszłych programach zabrakłoby ważnych partnerów do współpracy w zakresie 
realizacji strategicznych priorytetów.

Poprawka 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca transgraniczna powinna 
zostać rozszerzona do poziomu NUTS 2 
lub do poziomu aktualnej współpracy 
transgranicznej, np. euroregionów, pod 
warunkiem, że przyczynia się do 
wspierania rozwoju wzmocnionej 
współpracy pomiędzy ograniczoną liczbą 
regionów.

Or. es

Poprawka 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna granica odległości 
wynosząca 150 km nie ma zastosowania 
do regionów wyspiarskich w granicach 
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obszaru ich basenu morskiego, co ma na 
celu promowanie działań w ramach 
współpracy opierającej się na wspólnej 
strategii w ramach obszaru 
funkcjonalnego.

Or. es

Poprawka 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku.

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
przygranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, lub 
regionów na poziomie NUTS 2, do 
których regiony wymienione w tej decyzji 
należą, przede wszystkim w celu 
uwzględnienia euroregionów i 
geograficznych zakresów stosowania ich 
projektów strukturyzujących.

Or. fr

Poprawka 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
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na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku.

na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, lub 
regionów na poziomie NUTS 2, do 
których regiony wymienione w tej decyzji 
należą, przede wszystkim w celu 
uwzględnienia euroregionów i związków 
roboczych oraz geograficznych zakresów 
stosowania ich projektów 
strukturyzujących.

Zgodnie z art. 174 TFUE wyspy położone 
w jednym basenie morskim kwalifikują się 
do udziału w programach bez ograniczeń 
dotyczących poziomu NUTS czy 
odległości.

Or. fr

Poprawka 129
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku.

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku; w celu 
uwzględnienia euroregionów i związków 
roboczych, o ile ich projekty strukturyzują 
obszar przygraniczny, można w drodze 
wyjątku przyjąć geograficzny zakres 
stosowania na poziomie NUTS 2 w 
odniesieniu do danego obszaru 
transgranicznego.

Or. fr
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Poprawka 130
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku.

Przedkładając Komisji projekty 
programów współpracy transgranicznej, 
państwa członkowskie mogą wystąpić o 
włączenie do danego obszaru 
transgranicznego dodatkowych regionów 
na poziomie NUTS 3 przyległych do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim, podając 
uzasadnienie takiego wniosku. W celu 
uwzględnienia euroregionów i związków 
roboczych, o ile ich projekty strukturyzują 
obszar przygraniczny, można w drodze 
wyjątku przyjąć geograficzny zakres 
stosowania na poziomie NUTS 2 w 
odniesieniu do danego obszaru 
transgranicznego.

Or. fr

Poprawka 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 
i 3, programy współpracy transgranicznej 
mogą obejmować regiony Norwegii, 
Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, 
Monako i San Marino oraz państw trzecich 
lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej 
oddalonymi regionami.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 
i 3, programy współpracy transgranicznej 
mogą obejmować regiony Norwegii, 
Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, 
Monako i San Marino oraz państw trzecich 
lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej 
oddalonymi regionami. Wymienione wyżej 
państwa trzecie wnoszą wkład w 
programy, w których uczestniczą; wkład 
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ten jest określony w planie finansowania, 
o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. f). W 
przypadku państw trzecich lub terytoriów 
sąsiadujących z najbardziej oddalonymi 
regionami ten wkład jest dobrowolny i nie 
jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku gdy obszar kwalifikowalny obejmuje wymienione państwa trzecie (Norwegia, 
Szwajcaria, Liechtenstein, Andora, Monako i San Marino), jest logiczne, że wnoszą one wkład 
i że wkład ten jest określany od razu. Jeżeli chodzi o regiony najbardziej oddalone, ich 
sytuacja gospodarcza różni się znacznie od sytuacji europejskich państw trzecich. 
Niemożność wniesienia wkładu w przypadku państw trzecich sąsiadujących z regionami 
najbardziej oddalonymi nie może uniemożliwiać ich uczestnictwa w programach.

Poprawka 132
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 
i 3, programy współpracy transgranicznej
mogą obejmować regiony Norwegii, 
Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, 
Monako i San Marino oraz państw trzecich 
lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej 
oddalonymi regionami.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 
i 3, programy współpracy transgranicznej 
mogą obejmować regiony Norwegii, 
Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, 
Monako i San Marino oraz państw trzecich 
lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej 
oddalonymi regionami, w tym państw, z 
którymi te regiony utrzymują korzystne 
relacje historyczne i kulturalne.

Or. pt

Uzasadnienie

Istotne jest aby regiony najbardziej oddalone miały zapewnioną współpracę transgraniczną i 
transnarodową (zgodnie z art. 3 i 4) z państwami trzecimi lub terytoriami sąsiadującymi, w 
szczególności z państwami, z którymi te regiony utrzymują korzystne relacje historyczne i 
kulturalne.
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Poprawka 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. Akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 30 ust. 2.

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, z 
uwzględnieniem obecnych i 
opracowywanych strategii 
makroregionalnych oraz strategii dla 
basenów morskich, wykaz obszarów 
transnarodowych mających otrzymać 
wsparcie, w podziale na programy 
współpracy, obejmujących regiony na 
poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ciągłości takiej współpracy na 
większych spójnych obszarach w oparciu o 
wcześniejsze programy. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
30 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę możliwe nakładanie się obecnych i przyszłych makroregionów, basenów 
morskich i obszarów objętych programami transnarodowymi, przy określaniu obszarów 
transnarodowych należy uwzględnić obecne i opracowywane strategie makroregionalne, aby 
zapewnić spójność planowania przestrzennego.

Poprawka 134
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
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obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 30 ust. 2.

obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. W celu zwiększenia 
skuteczności programowania przy 
wyznaczaniu obszarów transnarodowych 
należy opierać się na zróżnicowaniu 
geograficznym przyrody i ludności oraz 
uwzględniać duże baseny morskie, zlewnie 
rzek i masywy górskie. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
30 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 30 ust. 2.

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. W celu zwiększenia 
skuteczności programowania przy 
wyznaczaniu obszarów transnarodowych 
należy opierać się na zróżnicowaniu 
geograficznym przyrody i ludności oraz 
uwzględniać duże baseny morskie, zlewnie 
rzek i masywy górskie. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
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procedurą doradczą, o której mowa w art. 
30 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 136
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 30 ust. 2.

W odniesieniu do współpracy 
transnarodowej Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, wykaz 
obszarów transnarodowych mających 
otrzymać wsparcie, w podziale na 
programy współpracy, obejmujących 
regiony na poziomie NUTS 2, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej 
współpracy na większych spójnych 
obszarach w oparciu o wcześniejsze 
programy. W celu zwiększenia 
skuteczności programowania przy 
wyznaczaniu obszarów transnarodowych 
należy opierać się na zróżnicowaniu 
geograficznym przyrody i ludności oraz 
uwzględniać duże baseny morskie, zlewnie 
rzek i masywy górskie. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
30 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku regionów najbardziej 
oddalonych możliwe będzie ujęcie w 
jednym programie współpracy 
terytorialnej wszystkich przydzielonych 
kwot z EFRR, o których mowa we 
wcześniejszych ustępach, włącznie z 
dodatkową alokacją, o której mowa w art. 
4 ust. 2.

Or. es

Poprawka 138
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku regionów najbardziej 
oddalonych możliwe będzie ujęcie w 
jednym programie współpracy 
terytorialnej wszystkich przydzielonych 
kwot z EFRR, o których mowa we 
wcześniejszych ustępach, włącznie z 
dodatkową alokacją, o której mowa w art. 
4 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Ujęcie wszystkich środków z EFRR w jednym programie współpracy terytorialnej umożliwi 
bardziej racjonalne programowanie w przypadku regionów najbardziej oddalonych, dla 
których w wyniku pokrywania się obszarów współpracy zaciera się różnica między 
współpracą transgraniczną, a ponadto umożliwi wykorzystanie synergii i skuteczniejsze 
zarządzanie zasobami oraz lepsze wdrażanie, natomiast proponowane zróżnicowanie 
struktury zarządzania jest pozbawione sensu.

Poprawka 139
Francesco De Angelis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 
3,48% ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem 11 700 000 004 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

skreślony

a) 73,24% (tj. ogółem 8 569 000 003) na 
współpracę transgraniczną;
b) 20,78% (tj. ogółem 2 431 000 001) na 
współpracę transgraniczną;
c) 5,98% (tj. ogółem 700 000 000) na 
współpracę transgraniczną;

Or. it

Poprawka 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 
3,48% ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem 11 700 000 004 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 7%
ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem xxx EUR) i przydziela się w 
następujący sposób:

Or. de
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Poprawka 141
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 
3,48% ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem 11 700 000 004 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie X%
ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem XX XXX XXX XXX EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

Or. en

Poprawka 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 
3,48% ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem 11 700 000 004 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

1. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” określa się na poziomie 
3,48% ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
(tj. ogółem XXX EUR) i przydziela się w 
następujący sposób:

Or. es

Poprawka 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 73,24% (tj. ogółem 8 569 000 003) na 
współpracę transgraniczną;

a) 73,24% (tj. ogółem xxx) na współpracę 
transgraniczną;

Or. de

Poprawka 144
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 73,24% (tj. ogółem 8 569 000 003) na 
współpracę transgraniczną;

a) 73,24% (tj. ogółem X XXX XXX XXX 
EUR) na współpracę transgraniczną;

Or. en

Poprawka 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 20,78% (tj. ogółem 2 431 000 001 EUR) 
na współpracę transnarodową;

b) 20,78% (tj. ogółem xxx EUR) na 
współpracę transnarodową;

Or. de

Poprawka 146
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 20,78% (tj. ogółem 2 431 000 001 EUR) 
na współpracę transnarodową;

b) 20,78% (tj. ogółem X XXX XXX XXX 
EUR) na współpracę transnarodową;
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Or. en

Poprawka 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 5,98% (tj. ogółem 700 000 000 EUR) na 
współpracę międzyregionalną.

c) 5,98% (tj. ogółem xxx EUR) na 
współpracę międzyregionalną.

Or. de

Poprawka 148
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 5,98% (tj. ogółem 700 000 000 EUR) na 
współpracę międzyregionalną.

c) 5,98% (tj. ogółem XXX XXX XXX
EUR) na współpracę międzyregionalną.

Or. en

Poprawka 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy współpracy obejmujące 
regiony najbardziej oddalone otrzymują 
co najmniej 150% wsparcia EFRR 
otrzymanego w okresie 2007-2013. 
Ponadto z alokacji na współpracę 
międzyregionalną przeznacza się 50 000 
000 EUR na współpracę w regionach 
najbardziej oddalonych. Jeśli chodzi o 

skreślony
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koncentrację tematyczną, do tej 
dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 
5 lit. b).

Or. en

Poprawka 150
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy współpracy obejmujące regiony 
o trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych i geograficznych (góry, 
wyspy i bardzo niska gęstość zaludnienia) 
otrzymują co najmniej 100% wsparcia 
EFRR otrzymanego w okresie 2007–2013. 
Ponadto z alokacji na współpracę 
międzyregionalną przeznacza się 
30 000 000 EUR na współpracę w 
regionach o trwałych niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych i 
geograficznych (góry, wyspy i bardzo 
niska gęstość zaludnienia), aby umożliwić 
im wymianę i wprowadzanie dobrych 
praktyk przy specyficznym wdrażaniu 
celów określonych w unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Jeśli chodzi o koncentrację 
tematyczną, do tej dodatkowej alokacji ma 
zastosowanie art. 5 lit. b).

Or. fr

Poprawka 151
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy współpracy obejmujące regiony 
o trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych i geograficznych (góry, 
wyspy i bardzo niska gęstość zaludnienia) 
otrzymują co najmniej 100% wsparcia 
EFRR otrzymanego w okresie 2007–2013. 
Ponadto z alokacji na współpracę 
międzyregionalną przeznacza się 
30 000 000 EUR na współpracę w 
regionach o trwałych niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych i 
geograficznych (góry, wyspy i bardzo 
niska gęstość zaludnienia), aby umożliwić 
im wymianę i wprowadzanie dobrych 
praktyk przy specyficznym wdrażaniu 
celów określonych w unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Jeśli chodzi o koncentrację 
tematyczną, do tej dodatkowej alokacji ma 
zastosowanie art. 5 lit. b).

Or. fr

Poprawka 152
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy współpracy obejmujące 
regiony najbardziej oddalone otrzymują co 
najmniej 150% wsparcia EFRR 
otrzymanego w okresie 2007-2013. 
Ponadto z alokacji na współpracę 
międzyregionalną przeznacza się 
50 000 000 EUR na współpracę w 
regionach najbardziej oddalonych. Jeśli 
chodzi o koncentrację tematyczną, do tej 
dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 

2. Programy współpracy obejmujące 
regiony najbardziej oddalone otrzymują co 
najmniej 150% wsparcia EFRR na rzecz 
współpracy terytorialnej otrzymanego w 
okresie 2007-2013. Ponadto z alokacji na 
współpracę międzyregionalną przeznacza 
się 50 000 000 EUR na współpracę w 
regionach najbardziej oddalonych. Jeśli 
chodzi o koncentrację tematyczną, do tej 
dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 
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lit. b). lit. b).

Or. fr

Poprawka 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Podział środków między programy 
współpracy opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca terytorialna cierpi czasem z powodu krajowych kalkulacji dotyczących zwrotu 
finansowego. Państwa członkowskie i podmioty dzielą między siebie środki przeznaczone na 
projekty prowadzone na ich terytorium bez rzeczywistej współpracy i zapewnienia 
europejskiej wartości dodanej. Środki powinny zatem być przydzielane na poszczególne 
programy współpracy terytorialnej, tak aby w zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby 
obszaru współpracy.

Poprawka 154
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Podział środków między programy 
współpracy opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Or. fr
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Poprawka 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Podział środków między programy 
współpracy opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Or. fr

Poprawka 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Roczny podział środków między programy 
współpracy opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Or. fr

Poprawka 157
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 

Podział środków między programy 
współpracy opiera się na kryterium 
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ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Or. fr

Poprawka 158
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy.

Roczny podział środków między państwa 
członkowskie opiera się na kryterium 
ludności na obszarach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 
akapit pierwszy. Dodatkowa alokacja 
zostanie udzielona małym wyspiarskim 
państwom członkowskim nieposiadającym 
stałych połączeń z lądem stałym w 
Europie i których populacja nie 
przekracza 2 milionów mieszkańców.

Or. en

Uzasadnienie

Dlatego też przepisy tego artykułu w znacznym stopniu ograniczyłyby dostępność funduszy na 
rzecz małych wyspiarskich państw członkowskich dla celów współpracy transgranicznej i 
ponadnarodowej z uwagi na ich niewielka populację.

Poprawka 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każde państwo członkowskie objęte 
celem europejskiej współpracy 
terytorialnej może przesunąć do 15% 
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przydziału finansowego w ramach 
współpracy transgranicznej lub 
transnarodowej na rzecz innego elementu.

Or. en

Poprawka 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na wewnętrzne 
programy współpracy transgranicznej 
zgodnie z ust. 1 lit. a), w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie.

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na programy 
współpracy transgranicznej zgodnie z ust. 
1 lit. a), w których uczestniczy dane 
państwo członkowskie.

Or. es

Poprawka 161
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na wewnętrzne 
programy współpracy transgranicznej 
zgodnie z ust. 1 lit. a), w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie.

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na programy 
współpracy transgranicznej zgodnie z ust. 
1 lit. a), w których uczestniczy dane 
państwo członkowskie.
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Or. es

Uzasadnienie

W odróżnieniu od obecnego okresu, w nowym wniosku Komisji przewidziano, że w przypadku 
niedotrzymania terminu przedłożenia programów, niewykorzystane środki z EFRR będą 
mogły zostać przydzielone jedynie na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej. 
Taka możliwość jest niezgodna z europejską strategią w sprawie regionów najbardziej 
oddalonych, której jednym z priorytetowych celów jest integracja regionalna tych regionów w 
ich środowisku geograficznym.

Poprawka 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na wewnętrzne 
programy współpracy transgranicznej 
zgodnie z ust. 1 lit. a), w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie.

W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na 
programy w ramach ENI oraz IPA, w 
odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca 
nie został przedłożony Komisji żaden 
program transgraniczny lub program 
dotyczący basenów morskich w ramach 
ENI i IPA, przydziela się na programy 
współpracy transgranicznej zgodnie z ust. 
1 lit. a), w których uczestniczy dane 
państwo członkowskie.

Or. es

Uzasadnienie

W odróżnieniu od obecnego okresu, w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia 
programów w ramach ENI oraz IPA, niewykorzystane środki z EFRR będą mogły zostać 
przydzielone jedynie na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej, w których będzie 
uczestniczyło państwo członkowskie. Jest to niezgodne z europejską strategią w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych, której priorytetowym celem szczególnym jest integracja 
regionalna tych regionów w ich środowisku geograficznym.

Poprawka 163
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele tematyczne, o których mowa w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
koncentrowane są w następujący sposób:

Cele tematyczne, o których mowa w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
dotyczą również europejskiej współpracy 
terytorialnej z zachowaniem 
następujących warunków:

Or. de

Poprawka 164
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej można wybrać wszystkie
cele tematyczne;

Or. de

Poprawka 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej można wybrać wszystkie 
cele tematyczne;

Or. es

Poprawka 166
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem współpracy transgranicznej jest pomoc w złagodzeniu utrudnień związanych z 
peryferyjnym położeniem regionów przygranicznych i w rozwiązaniu wynikających z nich 
problemów. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie w miarę możliwości szerokiego wachlarza 
działań, na które przyznawane jest wsparcie i które odpowiadają szerokiemu zakresowi 
dziedzin współpracy transgranicznej. Elastyczność umożliwia regionom wybór najlepszych 
rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom, jakim muszą stawić czoło.

Poprawka 167
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Stopień koncentracji tematycznej i określania priorytetów inwestycyjnych powinien być 
mniejszy w przypadku programów transgranicznych – dotyczących obszarów, których 
przeznaczeniem jest wspieranie lokalnej wymiany w większej liczbie dziedziny – niż w 
przypadku programów transnarodowych.

Poprawka 168
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. fr

Poprawka 169
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. de

Uzasadnienie

Właśnie w przypadku współpracy transgranicznej należy zapewnić większą elastyczność pod 
względem wyboru celów tematycznych z uwagi na duże zróżnicowanie problemów i lokalnej 
specyfiki.

Poprawka 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. es

Poprawka 171
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
sześć celów tematycznych;

Or. pt

Uzasadnienie

Większa elastyczność przy wyborze priorytetów zwiększy możliwości regionów, jeżeli chodzi o 
wybór najwłaściwszego zbioru rozwiązań, które pozwolą sprostać wspólnym wyzwaniom.

Poprawka 172
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. fr

Poprawka 173
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) przynajmniej 80% całkowitego 
przydziału w ramach EFRR na poziomie 
programu operacyjnego dla każdego 
programu współpracy transgranicznej 
wybiera się nie więcej niż 5 celów 
tematycznych;
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Or. en

Poprawka 174
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

a) dla każdego programu współpracy 
transgranicznej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne wraz z integralnym 
podejściem w zakresie rozwoju 
terytorialnego;

Or. en

Poprawka 175
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej można wybrać wszystkie
cele tematyczne;

Or. de

Poprawka 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej można wybrać wszystkie 
cele tematyczne;

Or. es
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Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna przewidziana w artykule 5, odnosząca się do programów 
współpracy transgranicznej i transnarodowej, ograniczy możliwości współpracy pomiędzy 
terytoriami, co w niektórych wypadkach może oznaczać dodatkową granicę w stosunku do 
fizycznych granic terytorialnych.

Poprawka 177
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
6 celów tematycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie w miarę możliwości szerokiego wachlarza działań, na 
które przyznawane jest wsparcie i które odpowiadają szerokiemu zakresowi dziedzin 
współpracy transnarodowej. Większa elastyczność umożliwi regionom wybór najlepszych 
rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom, jakim muszą stawić czoło.

Poprawka 178
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
sześć celów tematycznych;

Or. pt

Uzasadnienie

Większa elastyczność przy wyborze priorytetów zwiększy możliwości regionów, jeżeli chodzi o 
wybór najwłaściwszego zbioru rozwiązań, które pozwolą sprostać wspólnym wyzwaniom.
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Poprawka 179
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) przynajmniej 80% całkowitego 
przydziału w ramach EFRR na poziomie 
programu operacyjnego dla każdego 
programu współpracy transnarodowej 
wybiera się nie więcej niż 6 celów 
tematycznych;

Or. en

Poprawka 180
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne, przy czym limit ten 
może zostać zwiększony do pięciu, jeżeli w 
ramach danego programu wybrano 
priorytet odnoszący się do opracowania i 
realizacji strategii makroregionalnych i 
dotyczących basenów morskich lub 
masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 181
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy b) dla każdego programu współpracy 
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transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne, przy czym limit ten 
może zostać zwiększony do pięciu, jeżeli w 
ramach danego programu wybrano 
priorytet odnoszący się do opracowania i 
realizacji strategii makroregionalnych i 
dotyczących basenów morskich lub 
masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 182
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne, przy czym limit ten 
może zostać zwiększony do pięciu, jeżeli w 
ramach danego programu wybrano 
priorytet odnoszący się do opracowania i 
realizacji strategii makroregionalnych i 
dotyczących basenów morskich lub 
masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 183
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne;

b) dla każdego programu współpracy 
transnarodowej wybiera się nie więcej niż 
4 cele tematyczne wraz z integralnym 
podejściem w zakresie rozwoju 
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terytorialnego;

Or. en

Poprawka 184
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dla programów współpracy 
międzyregionalnej można wybierać 
wszystkie cele tematyczne zgodnie z art. 2 
ust. 3 lit. a).

c) dla programów współpracy 
międzyregionalnej można wybierać do 2 
celów zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera inwestycje w sprzęt, 
obiekty, infrastrukturę i wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich ponad 
granicami w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o jasność należy wyraźnie podkreślić, że EFRR może wspierać inwestycje w 
infrastrukturę ponad granicami, a nie tylko inwestycje we wspólne wykorzystywanie 
infrastruktury ponad granicami.
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Poprawka 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie
EFRR] programy w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
mogą również wspierać wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na listę celów, uważa się za istotne, aby wyjaśnić, że są to jedynie możliwości 
wydatkowania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, i że odnoszą się one 
jedynie do celu „Europejska współpraca terytorialna” a nie EFRR.

Poprawka 187
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] programy w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
mogą również wspierać wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
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celów tematycznych:

Or. en

Poprawka 188
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, jak również następujących 
priorytetów inwestycyjnych w ramach 
celów tematycznych:

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [rozporządzenia w sprawie 
EFRR] EFRR wspiera wspólne 
wykorzystywanie zasobów ludzkich, 
obiektów i infrastruktury ponad granicami 
w ramach różnych priorytetów 
inwestycyjnych, a w związku z tym 
również w dziedzinie kultury i turystyki, 
oraz następujących priorytetów 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych:

Or. de

Poprawka 189
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność 
zawodowa, wspólne lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia 
(w ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia);

Or. fr

Poprawka 190
Pervenche Berès
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w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność 
pracowników w ramach sprawiedliwych 
warunków, informowania i doradztwa 
mobilnych pracodawców, pracowników i 
poszukujących pracy, transgraniczne 
monitorowanie rynku pracy i rozwój 
wykwalifikowanej siły roboczej w celu 
uporania się z brakami na regionalnym i 
lokalnym rynku pracy, wspólne lokalne 
inicjatywy; wspólne inicjatywy 
wymierzone przeciwko zatrudnianiu 
młodzieży w tym również na rzecz 
programów szkoleniowych i edukacyjnych 
oraz wspomaganie przejścia między 
edukacją, kształceniem zawodowym i 
zatrudnieniem (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. en

Poprawka 191
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
odpowiednie doradztwo dla określonych 
osób dojeżdżających do pracy, wspólne 
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
oraz wspólne szkolenia (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. de



AM\903764PL.doc 91/173 PE490.976v01-00

PL

Uzasadnienie

Brak odpowiedniego doradztwa w zakresie warunków panujących w państwach 
sąsiadujących, które nie należy do zadań istniejących instytucji udzielających porad, np. 
urzędów pracy, zakłóca transgraniczną mobilność. Należałoby odpowiednio dopasować listę 
wskaźników w załączniku.

Poprawka 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna infrastruktura 
transportowa i mobilność, wspólne lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspólne szkolenia (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. de

Poprawka 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia, 
wspieranie rozwoju turystyki i kultury 
poprzez stworzenie wspólnych 
transgranicznych ofert turystycznych i 
kulturalnych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. es
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Poprawka 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, w tym transgraniczna mobilność, 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków 
pracy, z uwzględnieniem specyfiki rynków 
regionalnych i lokalnych, w tym 
transgraniczna mobilność, oraz dostępność 
dla osób z niepełnosprawnością, wspólne 
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
oraz wspólne szkolenia (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. en

Uzasadnienie

W ramach programów UE należy wdrażać działania służące zmniejszeniu ubóstwa i 
nierówności.

Poprawka 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) inwestycje w infrastrukturę na 
szczeblu lokalnym i we wspólny sprzęt, jak 
również w infrastrukturę niematerialną w 
wielonarodowych programach 
badawczych, promowanie sieci 
energetycznych takich jak inteligentne 
sieci, tak aby jak najlepiej wykorzystać 
zasoby energii, promując zdecydowanie 
rozwój gospodarki i funkcjonowania 
danego obszaru objętego programem (w 
ramach celu tematycznego, jakim jest 
wspieranie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji;
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Or. fr

Poprawka 196
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) sprzyjanie zarządzaniu dziedzictwem 
kulturowym i turystyką (w ramach 
tematycznych celów promocji gospodarki 
bardziej przyjaznej dla środowiska oraz 
efektywniej korzystającej z zasobów i 
konkurencyjnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 197
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) sprzyjanie wprowadzeniu lub 
lepszemu dostępowi do wspólnych usług 
transgranicznych wysokiej jakości 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, które są dostępne dla 
wszystkich, poprzez zapewnienie 
współpracy pomiędzy dostawcami usług 
(w ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem);

Or. en

Poprawka 198
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) promowanie dróg morskich 
(autostrad morskich i kabotażu 
morskiego);

Or. fr

Poprawka 199
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) promowanie mobilności 
transgranicznej poprzez zapewnienie 
lepszego dostępu do transportu 
publicznego i poprawę połączeń 
transportu publicznego na granicach 
zewnętrznych, poprzez inwestowanie w 
połączenia transgraniczne, 
opracowywanie zharmonizowanych 
rozkładów jazdy i planów taryfowych oraz 
nowych połączeń transportowych (w 
ramach celu tematycznego, jakim jest 
promowanie zrównoważonych środków 
transportu i usuwanie wąskich gardeł w 
najważniejszych sieciach infrastruktury);

Or. en

Poprawka 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ic) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) pielęgnowanie regionalnej kultury 
transgranicznej;

Or. fr

Poprawka 201
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, 
jak również wspieranie włączenia 
społecznego ponad granicami (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans, włączenie społeczne, 
propagowanie wymiany kulturowej, 
pielęgnowanie kultury oraz walka o prawa 
mniejszości i integracja mniejszości ponad 
granicami (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wspierania włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem);

Or. fr

Poprawka 202
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie pokojowego 
współistnienia społeczności w obrębie 
obszarów granicznych i włączenia 
społecznego ponad granicami (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);
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Or. en

Poprawka 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami; wspieranie współpracy 
sanitarnych służb ratowniczych celem 
efektywnego wykorzystania zasobów w 
regionach transgranicznych; (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

Or. es

Poprawka 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego, przede wszystkim 
grup znajdujących się w trudnej sytuacji, i 
walki z ubóstwem);

Or. en

Uzasadnienie

W ramach programów UE należy wdrażać działania służące zmniejszeniu ubóstwa na 
terenach wiejskich, ubóstwa grup znajdujących się w trudnej sytuacji i nierówności pomiędzy 
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obszarami miejskimi a wiejskimi.

Poprawka 205
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, jak 
również wspieranie włączenia społecznego 
ponad granicami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

(ii) promowanie równouprawnienia płci i 
równych szans w skali transgranicznej, 
należytych warunków zatrudnienia, jak 
również walki z dyskryminacją ponad 
granicami i wspieranie włączenia 
społecznego ponad granicami (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

Or. en

Poprawka 206
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia i szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
inwestowania w umiejętności, edukację i 
uczenie się przez całe życie);

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia i szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
inwestowania w umiejętności, edukację i 
uczenie się przez całe życie) oraz kultura i 
turystyka;

Or. de

Uzasadnienie

Akurat w przypadku pracy w regionach przygranicznych kultura i turystyka są w dalszym 
ciągu praktycznie najważniejszymi priorytetami tematycznymi. Należałoby odpowiednio 
dopasować listę wskaźników w załączniku.
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Poprawka 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia i szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
inwestowania w umiejętności, edukację i 
uczenie się przez całe życie);

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia, uczenia się i 
szkolenia (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego inwestowania w umiejętności, 
edukację i uczenie się przez całe życie);

Or. fr

Poprawka 208
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia i szkolenia (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
inwestowania w umiejętności, edukację i 
uczenie się przez całe życie);

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych 
systemów kształcenia i szkolenia jak 
również wspólnych inicjatyw służących 
zabezpieczeniu atmosfery sprzyjającej 
włączeniu społecznemu w szkołach (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
inwestowania w umiejętności, edukację i 
uczenie się przez całe życie);

Or. en

Poprawka 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i zdywersyfikowanej 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, w tym niezbędnej 
infrastruktury (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. en

Poprawka 210
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między
obywatelami i instytucjami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i różnych form 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, w tym niezbędnej 
infrastruktury (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. fr

Poprawka 211
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i różnych form 
współpracy między obywatelami i 
instytucjami, w tym niezbędnej 
infrastruktury (w ramach celu 
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administracji publicznej); tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. fr

Poprawka 212
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami, roli władz 
regionalnych i lokalnych, poprawa 
dialogu obywatelskiego i społecznego, 
zapewnienie lepszego dostępu do 
informacji i uczestnictwa w 
opracowywaniu polityki (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. en

Poprawka 213
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

(iv) wspieranie współpracy prawnej i 
administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami łącznie z 
niezbędną infrastrukturą (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);
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Or. de

Poprawka 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) inwestycje w infrastrukturę służące 
promocji rozwoju gospodarczego i 
funkcjonalnego regionów 
transgranicznych

Or. en

Poprawka 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) współpraca między 
przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP, 
mająca na celu zapewnienie pomocy i 
wsparcia dla trwałego rozwoju tych 
przedsiębiorstw poprzez działania w 
ramach współpracy gospodarczej, 
handlowej bądź technologicznej, 
mobilność i wymianę, tworzenie 
inkubatorów przedsiębiorczości i sieci 
klastrów (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego zwiększenia 
konkurencyjności MŚP);

Or. fr

Poprawka 216
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) inwestycje w regionalne 
transgraniczne sieci energetyczne mające 
na celu zapewnienie opłacalnych dostaw 
energii również w regionach 
przygranicznych;

Or. de

Poprawka 217
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) inwestycje mające na celu tworzenie 
transgranicznych połączeń 
komunikacyjnych i poprawę jakości tego 
rodzaju połączeń, przyłączenie regionów 
przygranicznych do tych połączeń, 
rozwijanie transgranicznych połączeń i 
tworzenie transgranicznych systemów 
transportu publicznego (w ramach celu 
tematycznego, jakim jest promowanie 
zrównoważonych środków transportu i 
usuwanie wąskich gardeł w 
najważniejszych sieciach infrastruktury);

Or. fr

Poprawka 218
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i socjalną, jak również w 
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systemy współpracy pogotowia, 
przyczyniające się do skutecznego 
wykorzystywania zasobów w regionach 
transgranicznych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i ograniczania 
ubóstwa);

Or. fr

Poprawka 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) promowanie i poprawa jakości 
transportu i połączeń transportowych 
między regionami transgranicznymi; 
uruchomienie transgranicznych systemów 
transportu publicznego (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zrównoważonego transportu i usuwania 
barier w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieci transportowych);

Or. es

Poprawka 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) promowanie współpracy lokalnej i 
regionalnej oraz partnerstwa publiczno-
prywatnego w celu rozwoju turystyki w 
ramach wzmacniania kultury lokalnej i 
tradycji społeczności po obu stronach 
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granicy.

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki europejskiej, dlatego istotne 
jest promowanie współpracy transgranicznej, aby wypracować

Poprawka 221
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) realizacja i promowanie działań w 
dziedzinie turystyki ukierunkowanych na 
rozwój odnośnych obszarów;

Or. it

Poprawka 222
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) promocja inwestycji przeznaczanych 
na tworzenie, rozwój i ulepszanie połączeń 
transportu transgranicznego i 
transnarodowego;

Or. pt

Poprawka 223
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) zmniejszenie przepaści innowacyjnej 
pomiędzy regionami Unii poprzez 
połączenie powstających centrów 
doskonałości w regionach słabiej 
rozwiniętych z wiodącymi 
odpowiednikami w Unii poprzez 
wzmocnienie koncepcji „schody do 
doskonałości”;

Or. en

Poprawka 224
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) inwestycje mające na celu tworzenie 
transgranicznych połączeń 
komunikacyjnych i poprawę jakości tego 
rodzaju połączeń, przyłączenie regionów 
przygranicznych do tych połączeń, 
rozwijanie transgranicznych połączeń i 
tworzenie transgranicznych systemów 
transportu publicznego (w ramach celu 
tematycznego, jakim jest promowanie 
zrównoważonych środków transportu i 
usuwanie wąskich gardeł w 
najważniejszych sieciach infrastruktury);

Or. fr

Poprawka 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) w przypadku programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, podejmowanie działań na 
rzecz spójności miejscowych społeczności 
i sprzyjanie wzmocnienia stabilności 
społecznej i ekonomicznej w danych 
regionach.

Or. en

Poprawka 226
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) inwestycje mające na celu stworzenie 
transgranicznych połączeń 
transportowych oraz rozbudowę 
transgranicznych systemów lokalnego 
transportu publicznego;

Or. de

Poprawka 227
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) wspieranie rozwoju turystyki i 
kultury podróżowania jako ważnego 
źródła miejsc pracy w regionach 
przygranicznych poprzez inwestowanie w 
infrastrukturę publiczną i tworzenie 
wspólnej transgranicznej oferty 
turystycznej i kulturalnej (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
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zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. fr

Poprawka 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich (w ramach ogółu celów 
tematycznych);

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca transgraniczna może przyczynić się także, w zainteresowanych regionach, do 
opracowania i realizacji strategii makroregionalnych i dotyczących basenów morskich.

Poprawka 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) rozwój transgranicznych systemów 
wymiany informacji (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego zwiększania 
dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych).

Or. es

Poprawka 230
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) włączenie niezbędnej infrastruktury.

Or. pt

Poprawka 231
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) wspieranie rozwoju turystyki i 
kultury podróżowania jako ważnego 
źródła miejsc pracy w regionach 
przygranicznych poprzez inwestowanie w 
infrastrukturę publiczną i tworzenie 
wspólnej transgranicznej oferty 
turystycznej i kulturalnej (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Or. fr

Poprawka 232
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivc) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivc) inwestycje w systemy współpracy 
służb ratowniczych;

Or. de

Poprawka 233
Fiorello Provera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivc) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivc) inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i socjalną, jak również w 
systemy współpracy pogotowia, 
przyczyniające się do skutecznego 
wykorzystywania zasobów w regionach 
transgranicznych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i ograniczania 
ubóstwa);

Or. fr

Poprawka 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivc) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivc) inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i socjalną, jak również w 
systemy współpracy pogotowia (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i ograniczania 
ubóstwa);

Or. fr

Poprawka 235
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivc) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivc) inwestycje w infrastrukturę 
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zdrowotną i socjalną, jak również w 
systemy współpracy pogotowia, 
przyczyniające się do skutecznego 
wykorzystywania zasobów w regionach 
transgranicznych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i ograniczania 
ubóstwa);

Or. fr

Poprawka 236
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivd) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivd) inwestycje w tworzenie systemów 
transgranicznej wymiany informacji w 
dziedzinie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. de

Poprawka 237
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivd) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivd) inwestycje w tworzenie systemów 
wymiany informacji ponad granicami (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
poprawy dostępu do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 
zwiększenia ich wykorzystywania i 
podniesienia ich jakości;

Or. fr
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Poprawka 238
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ivd) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivd) inwestycje w tworzenie systemów 
wymiany informacji ponad granicami (w 
ramach celu tematycznego dotyczącego 
poprawy dostępu do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 
zwiększenia ich wykorzystywania i 
podniesienia ich jakości;

Or. fr

Poprawka 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

skreślona

Or. en

Poprawka 240
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej:
opracowanie i realizacja strategii 

b) w ramach współpracy transnarodowej:
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makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

Or. it

Poprawka 241
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej i 
transgranicznej: opracowanie i realizacja 
strategii makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich bądź masywów 
górskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Powiązanie ze strategiami makroregionalnymi nie powinno odnosić się jedynie do wymiaru 
transnarodowego, lecz także do wymiaru transgranicznego. Opracowanie strategii 
makroregionalnych mogłoby bowiem umożliwić przynajmniej zapewnienie większej 
komplementarności między programem transnarodowym a wieloma programami 
transgranicznymi.

Poprawka 242
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 

b) w ramach współpracy transgranicznej i
transnarodowej: opracowanie i realizacja 



AM\903764PL.doc 113/173 PE490.976v01-00

PL

makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

strategii makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich bądź masywów 
górskich.

Or. fr

Poprawka 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transgranicznej i
transnarodowej: opracowanie i realizacja 
strategii makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich bądź masywów 
górskich.

Or. fr

Poprawka 244
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transgranicznej i
transnarodowej: opracowanie i realizacja 
strategii makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich bądź masywów 
górskich.

Or. fr
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Poprawka 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach ogółu celów 
tematycznych).

Or. fr

Poprawka 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowując i wdrażając: strategie 
makroregionalne; regionalne strategie 
transgraniczne, takie jak euroregiony, 
jeśli nie są objęte programami 
transgranicznymi i strategie na rzecz 
obszarów morskich (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego poprawy 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

Or. es

Poprawka 247
László Surján
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej:

(i) opracowanie i realizacja programów 
transnarodowych, w tym: strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

(ii) opracowanie i realizacja programów 
stawiających czoła ponadnarodowym 
wyzwaniom o znaczeniu dla Europu, 
takim jak: ograniczenie populacji, 
ubóstwa i włączenie społeczne ludności 
romskiej.

Or. en

Poprawka 248
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich oraz działań na rzecz spójności 
terytorialnej obszarów transnarodowych
(w ramach celu tematycznego dotyczącego 
wzmacniania potencjału instytucjonalnego 
transnarodowych struktur współpracy i 
efektywnej administracji publicznej).

Or. pl
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Poprawka 249
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej: 
opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego, efektywnej 
administracji publicznej i 
ukierunkowanych działań w dziedzinie 
turystyki.

Or. it

Poprawka 250
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opracowanie i realizacja strategii 
makroregionalnych i dotyczących 
basenów morskich (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. it

Poprawka 251
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwój zdolności administracji 
regionalnych i lokalnych do stawiania 
czoła skutkom zmian demograficznych 
oraz przepływu ludności działającej w 
różnych kontekstach społeczno-
gospodarczych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wzmacniania 
potencjału instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);

Or. it

Uzasadnienie

Znaczenie, jakie ma dla terytorialnych organów administracji publicznej zarządzanie 
kwestiami wynikającymi ze zmian demograficznych w państwach o zróżnicowanych 
strukturach demograficznych, jest ściśle powiązane z przezwyciężeniem przeszkód regionów 
europejskich w obszarze konkurencji.

Poprawka 252
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) promowanie polityki zrównoważonej 
mobilności w miastach poprzez wdrażanie 
innowacyjnych środków możliwych do 
kontrolowania i przenoszenia (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego 
promowania zrównoważonego transportu 
i usuwania niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych);

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca ma na celu wykorzystanie zdobytych doświadczeń, również przy użyciu innych 
instrumentów, nadając im znaczenie w ramach sieci. Polityka dotycząca mobilności w 
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miastach stanowi zasadniczy element współpracy terytorialnej w jej wymiarze 
transnarodowym.

Poprawka 253
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) promowanie i zwiększenie 
powszechnego wykorzystania ICT w 
społecznościach wiejskich, przybrzeżnych 
i peryferyjnych (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego zwiększenia 
dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz poziomu 
wykorzystania i jakości tych technologii.

Or. it

Uzasadnienie

Decydującym bodźcem może okazać się dla obszarów wiejskich oraz niektórych obszarów 
dotkniętych ryzykiem marginalizacji większy stopień wykorzystania ICT, osiągalny nie tylko 
dzięki lepszej infrastrukturze, ale również oddziaływaniu na czynniki kulturowe i 
organizacyjne, które mogą znaleźć wyraz we współpracy terytorialnej.

Poprawka 254
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) współpraca między 
przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP, i 
organizacjami reprezentującymi 
przedsiębiorstwa, mająca na celu 
zapewnienie pomocy i wsparcia dla 
działań w ramach współpracy 
gospodarczej, handlowej bądź 
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technologicznej poprzez mobilność i 
wymianę w celach określonych w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[rozporządzenie w sprawie EFRR];

Or. fr

Poprawka 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, EFRR przyczynia się także do 
wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych 
hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się 
także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności 
poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

Poprawka 256
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych państw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, EFRR przyczynia się także do 
wspierania stabilności społecznej i 
gospodarczej w tych regionach, w 
szczególności poprzez działania na rzecz 
spójności miejscowych społeczności.

Or. en

Poprawka 257
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program współpracy składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu, odpowiada celowi 
tematycznemu i obejmuje co najmniej 
jeden priorytet inwestycyjny tego celu 
tematycznego zgodnie z art. 5 i 6 
niniejszego rozporządzenia.

1. Program współpracy składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu, odpowiada celowi 
tematycznemu i obejmuje co najmniej 
jeden priorytet inwestycyjny tego celu 
tematycznego zgodnie z art. 5 i 6 
niniejszego rozporządzenia. Oś 
priorytetowa może w razie konieczności 
obejmować jeden priorytet inwestycyjny 
lub kilka priorytetów inwestycyjnych 
różnych celów tematycznych, co 
umożliwia zwiększenie ich wpływu i 
skuteczności w ramach zintegrowanego 
podejścia do jednego celu tematycznego.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez połączenie różnych priorytetów inwestycyjnych można uniknąć paralelizmu lub 
dublowania celów tematycznych, dzięki czemu wzmacnia się znacznie ukierunkowanie 
tematyczne, a jednocześnie nie ogranicza się możliwości współpracy w ramach różnych celów 
tematycznych. Można by było dzięki temu w większym stopniu uwzględnić cechy 
charakterystyczne konkretnych programów.
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Poprawka 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspólne i specyficzne wskaźniki 
produktu i wskaźniki rezultatu, w 
stosownych przypadkach wraz z wartością 
bazową i wartością docelową ujętą 
ilościowo, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy;

(ii) wspólne i specyficzne wskaźniki 
produktu i rezultatów, w stosownych 
przypadkach wraz z wartością bazową i 
wartością docelową ujętą ilościowo, 
zgodnie z art. 15;

Or. fr

Poprawka 259
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) określenie priorytetowych projektów 
strukturyzujących, wyznaczonych przede 
wszystkim w ramach strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich lub masywów 
górskich;

Or. fr

Poprawka 260
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) określenie priorytetowych projektów 
strukturyzujących, wyznaczonych przede 
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wszystkim w ramach strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich lub masywów 
górskich;

Or. fr

Poprawka 261
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) określenie priorytetowych projektów 
strukturyzujących, wyznaczonych przede 
wszystkim w ramach strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich lub masywów 
górskich;

Or. fr

Poprawka 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR i 
innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowymi oraz z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI);

(i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, 
instrumentem „Łącząc Europę”, EFMR i 
innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowymi oraz z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI);

Or. de
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Poprawka 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

(ii) planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, 
w szczególności ustalenia dotyczące 
sposobu wykonywania art. 28 i 29 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich, górskich i przybrzeżnych oraz 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, w 
szczególności ustalenia dotyczące sposobu 
wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP];

Or. fr

Poprawka 265
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

(ii) w stosownych przypadkach, planowane
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych (góry i wyspy), w 
szczególności ustalenia dotyczące sposobu 
wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP];

Or. fr

Poprawka 266
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych (góry i wyspy), w 
szczególności ustalenia dotyczące sposobu 
wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP];

Or. fr

Poprawka 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane (ii) w stosownych przypadkach, planowane 
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zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich i 
podmiejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, w 
szczególności ustalenia dotyczące sposobu 
wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP];

Or. es

Poprawka 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, między innymi 
zmagających się z utrudnieniami 
geograficznymi, demograficznymi i 
naturalnymi, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 

(ii) w stosownych przypadkach, planowane 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
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terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 
29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

terytorialnych, np. obszarów zmagających 
się z niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi, geograficznymi lub 
demograficznymi, w szczególności 
ustalenia dotyczące sposobu wykonywania 
art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) nr /2012 
[RWP];

Or. fr

Poprawka 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w stosownych przypadkach, wykaz 
miast, w których będą realizowane 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich; orientacyjna roczna alokacja 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na cele 
zarządzania na podstawie art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [EFRR];

(iii) w stosownych przypadkach, 
orientacyjny wykaz miast i obszarów 
funkcjonalnych, w których będą 
realizowane zintegrowane działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich; orientacyjna roczna alokacja 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na cele 
zarządzania na podstawie art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [EFRR];

Or. es

Poprawka 271
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wskazanie obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;

(iv) wskazanie obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność, w szczególności 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych (góry i 
wyspy);
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Or. fr

Poprawka 272
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wskazanie obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;

(iv) wskazanie obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność, w szczególności 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych (góry i 
wyspy);

Or. fr

Poprawka 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 

(v) w odniesieniu do odpowiednich 
programów, wkład planowanych 
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strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

interwencji w realizację strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich;

Or. fr

Poprawka 275
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

(v) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich 
lub masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 276
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

(v) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich 
lub masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

(v) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich 
lub masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 278
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

(v) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii dotyczących basenów morskich 
lub masywów górskich;

Or. fr

Poprawka 279
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

(v) w stosownych przypadkach, wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich oraz 
działań na rzecz spójności terytorialnej 
obszarów transnarodowych;

Or. pl

Poprawka 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
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Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) w stosownych przypadkach 
transgraniczną strategię 
infrastrukturalną;

Or. de

Poprawka 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) priorytetowe projekty strukturyzujące, 
wyznaczone przede wszystkim w ramach 
strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich;

Or. fr

Poprawka 282
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania mające na 
celu wzmocnienie zdolności 
administracyjnej instytucji i beneficjentów, 
wraz z odpowiednimi informacjami, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), dla danej osi 
priorytetowej;

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania mające na 
celu wzmocnienie zdolności 
administracyjnej instytucji, beneficjentów, 
partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych jak również innych 
uczestników, wraz z odpowiednimi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
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b), dla danej osi priorytetowej;

Or. en

Poprawka 283
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 
odpowiednimi celami;

skreślony

Or. fr

Poprawka 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 
odpowiednimi celami;

skreślony

Or. es

Poprawka 285
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 

skreślony
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odpowiednimi celami;

Or. fr

Poprawka 286
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 
odpowiednimi celami;

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i instytucji zarządzających 
oraz działania mające na celu jego
ograniczenie, wraz z odpowiednimi 
celami;

Or. de

Poprawka 287
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 
odpowiednimi celami;

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego i 
działania planowane w celu jego 
zmniejszenia po stronie beneficjentów i 
instytucji zarządzających, wraz z 
odpowiednimi celami;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie obciążenia administracyjnego powinno w pierwszej kolejności przynieść 
korzyści odbiorcom, a dodatkowo również instytucjom zarządzającym.

Poprawka 288
Younous Omarjee



AM\903764PL.doc 133/173 PE490.976v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i działania planowane w 
celu jego zmniejszenia, wraz z 
odpowiednimi celami;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ocena obciążenia administracyjnego w ramach programowania stanowiła dodatkowe 
obciążenie administracyjne, co znacznie komplikowało procedurę.

Poprawka 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) planowane wykorzystanie i 
połączenie instrumentu „Łącząc Europę”, 
EFRR oraz programów i środków 
finansowych TEN-T;

Or. de

Poprawka 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla programu współpracy 
i dla każdej osi priorytetowej, kwotę 
łącznych środków finansowych w ramach 
wsparcia z EFRR i współfinansowania 
krajowego. W przypadku gdy na 

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla programu współpracy, 
kwotę łącznych środków finansowych 
w ramach wsparcia z EFRR 
i współfinansowania krajowego. Tabela 
przedstawia orientacyjny podział na osie 
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współfinansowanie krajowe składa się 
współfinansowanie publiczne i prywatne, 
w tabeli podaje się orientacyjny podział na 
komponenty publiczne i prywatne. 
Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

priorytetowe. W przypadku gdy na 
współfinansowanie krajowe składa się 
współfinansowanie publiczne i prywatne, 
w tabeli podaje się orientacyjny podział na 
komponenty publiczne i prywatne. 
Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, ewentualny wkład państw 
trzecich uczestniczących w programie 
oraz przewidywany wkład EBI;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość łatwego dostosowania programu operacyjnego do zmian 
makroekonomicznych bez konieczności dokonywania pełnego przeglądu programu 
operacyjnego przy każdym przesunięciu środków w ramach osi priorytetowych. Jest ponadto 
logiczne, aby państwa trzecie uczestniczące w programie określały wyraźnie swój wkład 
finansowy, aby można było mieć ogólne wyobrażenie o dostępnych kwotach finansowych.

Poprawka 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej i instytucji 
audytowej;

(i) wskazanie instytucji zarządzającej i 
instytucji audytowej;

Or. es

Poprawka 292
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej i instytucji 

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej i instytucji 
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audytowej; audytowej; jeśli nie przywiduje się 
skorzystania z EUWT jako instytucji 
zarządzającej, należy zgodnie z art. 21 
przedłożyć wynik kontroli łącznie z 
krótkim uzasadnieniem;

Or. de

Poprawka 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej i instytucji 
audytowej;

(i) wskazanie organu akredytującego, 
instytucji zarządzającej, instytucji 
audytowej i, w stosownym przypadku, 
instytucji certyfikującej;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka związana z możliwym zapewnieniem elastyczności w odniesieniu do powoływania 
instytucji certyfikującej (art. 22). Instytucja ta może wnieść wiedzę fachową i pomóc w 
należytym zarządzaniu. Zniesienie jej w sytuacji, gdy jest skuteczna, nie prowadzi do 
uproszczenia.

Poprawka 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy– podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnej gospodarki zasobami, zasady 
zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, 
łagodzenia skutków i dostosowania do 
zmiany klimatu;

(i) w stosownych przypadkach, opis 
konkretnych działań mających na celu 
uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnej gospodarki zasobami, zasady 
zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, 
łagodzenia skutków i dostosowania do 
zmiany klimatu;
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Or. en

Poprawka 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu współpracy, w szczególności w 
odniesieniu do dostępu do finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

(ii) w stosowanych przypadkach, opis 
konkretnych działań mających na celu 
promowanie równości szans i zapobieganie 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu współpracy, w szczególności w 
odniesieniu do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu tego programu w 
promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu i operacji.

(iii) opis wkładu tego programu w 
promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
wszystkich etapach programu i operacji, w 
tym projektowanie, wdrażanie, 



AM\903764PL.doc 137/173 PE490.976v01-00

PL

monitorowanie i ocena.

Or. en

Poprawka 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu tego programu w 
promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu i operacji.

(iii) w stosownych przypadkach, opis 
wkładu tego programu w promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz, 
w stosownych przypadkach, rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu i operacji.

Or. en

Poprawka 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy– punkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) opis działań na rzecz usprawnienia 
transgranicznej infrastruktury;

Or. de

Poprawka 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi
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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).

skreślony

Or. en

Poprawka 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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).

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku EWT tego rodzaju wymóg jest nieproporcjonalny do celu dotyczącego 
uproszczenia wdrażania i grozi opóźnieniem programowania.

Poprawka 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 
współpracy przed jego przedłożeniem 
Komisji. Zgoda ta obejmuje również 

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

zobowiązanie wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich do zapewnienia 
współfinansowania niezbędnego do 
realizacji programu współpracy oraz, w 
stosownych przypadkach, zobowiązanie 
państw lub terytoriów trzecich do 
dokonania wkładu finansowego.

Or. es

Poprawka 302
Nuno Teixeira

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 
współpracy przed jego przedłożeniem 
Komisji. Zgoda ta obejmuje również 
zobowiązanie wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich do zapewnienia 
współfinansowania niezbędnego do 
realizacji programu współpracy.

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

Or. es

Uzasadnienie

Większość państw sąsiadujących z regionami najbardziej oddalonymi otrzymuje środki z EFR 
i nie dostarczają dodatkowych funduszy na rzecz europejskiej współpracy terytorialnej. 
Regiony najbardziej oddalone są zobowiązane do współpracy z państwami trzecimi, ale 
współpraca ta jest w zupełnym stopniu ograniczona ze względu na to, że państwa trzecie nie 
otrzymują dodatkowych funduszy i nie korzystają z zachęt finansowych. Wymóg potwierdzenia 
zgody przez państwa trzecie wydaje się niewspółmierny i mógłby on jeszcze bardziej 
skomplikować wdrożenie i zarządzanie tymi programami.

Poprawka 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien
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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 
współpracy przed jego przedłożeniem 
Komisji. Zgoda ta obejmuje również 
zobowiązanie wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich do zapewnienia 
współfinansowania niezbędnego do 
realizacji programu współpracy.

5. Uczestniczące państwa członkowskie 
oraz – o ile zaakceptowały zaproszenie do 
udziału w programie współpracy –
państwa trzecie lub terytoria trzecie 
potwierdzają na piśmie swoją zgodę na 
treść programu współpracy przed jego 
przedłożeniem Komisji. Zgoda ta obejmuje 
również zobowiązanie wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich i, o 
ile to możliwe, państw i terytoriów trzecich
do zapewnienia współfinansowania 
niezbędnego do realizacji programu 
współpracy.

Or. fr

Poprawka 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie sporządzają 
programy współpracy według wzoru 
przyjętego przez Komisję.

6. Uczestniczące państwa członkowskie 
oraz – o ile zaakceptowały zaproszenie do 
udziału w programie współpracy –
państwa trzecie lub terytoria trzecie, 
sporządzają programy współpracy według 
wzoru przyjętego przez Komisję. W drodze 
odstępstwa od ust. 5 w przypadku, gdy 
programy współpracy obejmują regiony 
najbardziej oddalone i państwa trzecie, 
dane państwo członkowskie zasięga opinii 
państw trzecich przed przedłożeniem 
programów Komisji. W takim wypadku 
zgoda na treść programów współpracy i 
możliwy wkład państw trzecich może 
przybrać formę zatwierdzonych 
protokołów z posiedzeń konsultacyjnych z 
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państwami trzecimi bądź obrad 
regionalnych organów współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na złożoność i różnorodność programów współpracy obejmujących regiony 
najbardziej oddalone (w ramach których uczestniczące państwa trzecie to zazwyczaj państwa 
AKP), należy uelastycznić wymóg, zgodnie z którym program współpracy może zostać 
przedłożony Komisji jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody uczestniczących państw trzecich 
dotyczącej treści programu. Wymóg ten niesie ze sobą ryzyko zablokowania programów z 
powodu powracających konfliktów geopolitycznych niezwiązanych z celami współpracy 
terytorialnej.

Poprawka 305
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wspólny plan działania, 
o którym mowa w art. 93 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], jest 
realizowany pod nadzorem EUWT jako 
beneficjenta, pracownicy wspólnego 
sekretariatu programu współpracy oraz 
członkowie zgromadzenia EUWT mogą 
zostać członkami komitetu sterującego, o 
którym mowa w art. 97 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP]. 
Członkowie zgromadzenia EUWT nie 
stanowią większości w ramach tego 
komitetu sterującego.

W przypadku gdy wspólny plan działania, 
o którym mowa w art. 93 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], jest 
realizowany pod nadzorem EUWT lub 
innego podmiotu prawa ustanowionego 
na podstawie prawa jednego z państw 
uczestniczących jako beneficjenta, 
pracownicy wspólnego sekretariatu 
programu współpracy oraz członkowie 
zgromadzenia EUWT mogą zostać 
członkami komitetu sterującego, o którym 
mowa w art. 97 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr /2012 [RWP]. Członkowie 
zgromadzenia EUWT nie stanowią 
większości w ramach tego komitetu 
sterującego.

Or. pl

Poprawka 306
Giommaria Uggias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność na mocy art. 28 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP] może 
być realizowany w ramach programów 
współpracy transgranicznej, pod 
warunkiem że w skład grupy rozwoju 
lokalnego wchodzą przedstawiciele 
przynajmniej dwóch państw, z których 
jedno jest państwem członkowskim.

Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność na mocy art. 28 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP] może 
być realizowany w ramach programów 
współpracy transgranicznej, pod 
warunkiem że w skład grupy rozwoju 
lokalnego wchodzą lokalni przedstawiciele 
przynajmniej dwóch państw, z których 
jedno jest państwem członkowskim.

Or. it

Poprawka 307
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów współpracy 
instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać 
zintegrowaną inwestycją terytorialną, o 
której mowa w art. 99 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz 
ją realizować, jest EUWT lub inny podmiot 
prawa ustanowiony na podstawie prawa 
jednego z państw uczestniczących, o ile 
został utworzony przez władze publiczne z 
co najmniej dwóch państw 
uczestniczących.

W przypadku programów współpracy 
instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać 
zintegrowaną inwestycją terytorialną, o 
której mowa w art. 99 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz 
ją realizować, jest EUWT lub inny podmiot 
prawa ustanowiony na podstawie prawa 
jednego z państw uczestniczących.

Or. pl

Poprawka 308
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów współpracy 
instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać 
zintegrowaną inwestycją terytorialną, o 
której mowa w art. 99 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz 
ją realizować, jest EUWT lub inny podmiot 
prawa ustanowiony na podstawie prawa 
jednego z państw uczestniczących, o ile 
został utworzony przez władze publiczne z 
co najmniej dwóch państw 
uczestniczących.

W przypadku programów współpracy 
instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać 
zintegrowaną inwestycją terytorialną, o 
której mowa w art. 99 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz 
ją realizować, może być EUWT lub inny 
podmiot prawa ustanowiony na podstawie 
prawa jednego z państw uczestniczących, o 
ile został utworzony przez władze 
publiczne z co najmniej dwóch państw 
uczestniczących.

Or. en

Poprawka 309
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyboru operacji w ramach programów 
współpracy dokonuje komitet 
monitorujący, o którym mowa w art. 41 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

1. Wyboru operacji w ramach programów 
współpracy dokonuje komitet monitorujący 
lub komitet sterujący składający 
sprawozdanie, o którym mowa w art. 41 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. de

Uzasadnienie

Należy koniecznie uwzględnić możliwość powołania komitetu sterującego, ponieważ dzięki 
temu można zadbać o to, by strategiczne tematy i projekty dla regionów mogły być omawiane 
według sprawnie funkcjonującego schematu.

Poprawka 310
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje wybrane w ramach współpracy Operacje wybrane w ramach współpracy 
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transgranicznej i transnarodowej obejmują 
beneficjentów z co najmniej dwóch państw 
uczestniczących, z których co najmniej 
jeden jest z państwa członkowskiego. 
Operacja może być realizowana w jednym 
państwie, pod warunkiem że przynosi 
korzyść dla obszaru objętego programem.

transgranicznej i transnarodowej obejmują 
beneficjentów z co najmniej dwóch państw 
uczestniczących. Operacja może być 
realizowana w jednym państwie, pod 
warunkiem że przynosi korzyść dla 
obszaru objętego programem.

Or. fr

Uzasadnienie

W stosownym przypadku należy zapewnić samorządom regionalnym i lokalnym możliwość 
współpracy bez bezpośredniego angażowania państwa członkowskiego.

Poprawka 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymienione powyżej warunki nie odnoszą 
się do tych działań w ramach 
jakichkolwiek programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych państw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, o którym mowa w drugim 
akapicie art. 6.

Or. en

Poprawka 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje wybrane w ramach współpracy 
transgranicznej i transnarodowej obejmują 
beneficjentów z co najmniej dwóch państw 

Operacje wybrane w ramach współpracy 
transgranicznej i transnarodowej oraz 
dodatkowa alokacja, o której mowa w art. 
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uczestniczących, z których co najmniej 
jeden jest z państwa członkowskiego. 
Operacja może być realizowana w jednym 
państwie, pod warunkiem że przynosi 
korzyść dla obszaru objętego programem.

4 ust. 2, obejmują beneficjentów z co 
najmniej dwóch państw uczestniczących, z 
których co najmniej jeden jest z państwa 
członkowskiego. Operacja może być
realizowana w jednym państwie, pod 
warunkiem że przynosi korzyść dla 
obszaru objętego programem.

Or. es

Poprawka 313
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje wybrane w ramach współpracy 
transgranicznej i transnarodowej obejmują 
beneficjentów z co najmniej dwóch państw 
uczestniczących, z których co najmniej 
jeden jest z państwa członkowskiego. 
Operacja może być realizowana w jednym 
państwie, pod warunkiem że przynosi 
korzyść dla obszaru objętego programem.

Operacje wybrane w ramach współpracy 
transgranicznej i transnarodowej oraz 
dodatkowa alokacja, o której mowa w art. 
4 ust. 2, obejmują beneficjentów z co 
najmniej dwóch państw uczestniczących, z 
których co najmniej jeden jest z państwa 
członkowskiego. Operacja może być 
realizowana w jednym państwie, pod 
warunkiem że przynosi korzyść dla 
obszaru objętego programem.

Or. es

Uzasadnienie

Obszary tematyczne i warunki stosowania różnych obszarów współpracy powinny zostać 
zharmonizowane. Ustanawiając, że dodatkowa alokacja będzie miała koncentrację 
tematyczną w ramach współpracy transnarodowej, nie dokonano harmonizacji odnośnie do 
wymogów dotyczących wyboru operacji, co zostanie osiągnięte w wyniku proponowanej 
zmiany.

Poprawka 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymienione powyżej warunki nie odnoszą 
się do tych działań w ramach 
jakichkolwiek programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, o którym mowa w drugim 
akapicie art. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na znaczenie programów transgranicznych dla pokoju i pojednania w regionie, i 
na pozytywny wkład jaki UE może wnieść w tym zakresie, ważne jest, aby zawrzeć odnośnik 
do tego w tekście głównym Rozporządzenia jak również w punkcie preambuły. Program 
transgraniczny na rzecz wspierania pokoju i pojednania w tym regionie musi być na tyle 
elastyczny, aby wspierał projekty pomiędzy różnymi społecznościami w jednym państwie 
członkowskim.

Poprawka 315
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymienione powyżej warunki nie odnoszą 
się do tych działań w ramach 
jakichkolwiek programów 
transgranicznych z udziałem Irlandii 
Północnej i granicznych państw Irlandii, 
mających na celu dążenie do pokoju i 
pojednania, o którym mowa w drugim 
akapicie art. 6.

Or. en

Poprawka 316
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje dotyczące współpracy 
międzyregionalnej, o których mowa w art. 
2 ust. 3 lit a) i b), obejmują beneficjentów z 
co najmniej trzech państw, z których co 
najmniej dwa są państwami 
członkowskimi.

Operacje dotyczące współpracy 
międzyregionalnej, o których mowa w art. 
2 ust. 3 lit a) i b), obejmują beneficjentów z 
co najmniej trzech państw.

Or. fr

Uzasadnienie

W stosownym przypadku należy zapewnić samorządom regionalnym i lokalnym możliwość 
współpracy bez bezpośredniego angażowania państwa członkowskiego.

Poprawka 317
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje dotyczące współpracy 
międzyregionalnej, o których mowa w art. 
2 ust. 3 lit a) i b), obejmują beneficjentów z
co najmniej trzech państw, z których co 
najmniej dwa są państwami 
członkowskimi.

Operacje dotyczące współpracy 
międzyregionalnej i transnarodowej, o 
których mowa w art. 2 ust. 3 lit. a) i b), 
obejmują beneficjentów z co najmniej 
trzech państw, z których co najmniej dwa 
są państwami członkowskimi.

Or. pt

Poprawka 318
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub 
inny podmiot prawa ustanowiony na 
podstawie prawa jednego z państw 
uczestniczących może wystąpić o udział w 

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub 
inny podmiot prawa ustanowiony na 
podstawie prawa jednego z państw 
uczestniczących może wystąpić o udział w 
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operacji jako jedyny beneficjent, pod 
warunkiem że został utworzony przez 
władze i instytucje publiczne z co najmniej 
dwóch państw uczestniczących, w 
przypadku współpracy transgranicznej i
transnarodowej, i z co najmniej trzech 
państw uczestniczących, w przypadku 
współpracy międzyregionalnej.

operacji jako jedyny beneficjent, w 
przypadku współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej.

Or. pl

Poprawka 319
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują przy każdej 
operacji przynajmniej na trzy następujące 
sposoby: opracowanie, realizacja, 
zapewnienie personelu i finansowania 
operacji.

Or. en

Poprawka 320
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują przy każdej 
operacji przynajmniej na dwa następujące 
sposoby: opracowanie, realizacja, 
zapewnienie personelu i finansowania 
operacji.

Or. en
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Poprawka 321
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci z zasady współpracują w 
zakresie opracowania, realizacji, 
zapewnienia personelu i finansowania 
operacji z wyłączeniem uzasadnionych 
wyjątkowych sytuacji wywołanych przez 
nieproporcjonalnie duże obciążenie 
administracyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Podczas realizacji projektu spełnienie wszystkich kryteriów jest mimo usilnych starań często 
niemożliwe. W związku z tym należy umożliwić ich złagodzenie w pojedynczych 
uzasadnionych przypadkach.

Poprawka 322
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji, jeśli są 
ku temu określone powody i jest to 
możliwe z ich punktu widzenia.

Or. de

Poprawka 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji. W 
przypadku programów obejmujących 
regiony najbardziej oddalone i państwa 
trzecie przynajmniej dwa z tych warunków 
mogą zostać poddane weryfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście współpracy między regionami najbardziej oddalonymi a sąsiadującymi z nimi 
państwami trzecimi przestrzeganie wszystkich wymienionych warunków wyboru jest trudne. 
Regiony najbardziej oddalone powinny w dalszym ciągu mieć możliwość spełnienia, w drodze 
odstępstwa, jedynie dwóch z czterech warunków.

Poprawka 324
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują w zakresie 
opracowania, realizacji, zapewnienia 
personelu i finansowania operacji. W 
przypadku programów obejmujących 
regiony wchodzące w zakres art. 349 
TFUE jedynie dwa z tych warunków 
mogą zostać poddane weryfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze specyficzny kontekst współpracy regionów wchodzących w zakres art. 349 
TFUE i sąsiadujących z nimi państw trzecich, niezwykle trudno jest spełnić powyższe cztery 
warunki. W odniesieniu do tych regionów proponowane jest zatem utrzymanie zasad 
obowiązujących w obecnym okresie programowania, zgodnie z którymi jedynie dwa z 
czterech warunków muszą zostać spełnione.



AM\903764PL.doc 151/173 PE490.976v01-00

PL

Poprawka 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia 2016 r. i do dnia 30 
kwietnia każdego kolejnego roku do 2022 
r. włącznie instytucja zarządzająca 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie 
zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP] Sprawozdanie 
przedłożone w 2016 r. obejmuje lata 
budżetowe 2014 i 2015, a także okres od 
daty początkowej kwalifikowalności 
wydatków do dnia 31 grudnia 2013 r.

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30 
czerwca każdego kolejnego roku do 2022 r. 
włącznie instytucja zarządzająca 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie 
zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP] Sprawozdanie 
przedłożone w 2016 r. obejmuje lata 
budżetowe 2014 i 2015, a także okres od 
daty początkowej kwalifikowalności 
wydatków do dnia 31 grudnia 2013 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin czteromiesięczny jest bardzo krótki w porównaniu z sześciomiesięcznym terminem 
obowiązującym w obecnym okresie, i to w kontekście zwiększenia liczby obowiązków 
administracyjnych i finansowych.

Poprawka 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w miarę możliwości wszystkie dane 
przedstawia się w rozbiciu według płci.

Or. en
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Poprawka 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) postępów w realizacji działań mających 
na celu zwiększenie potencjału instytucji i 
beneficjentów w zakresie administrowania 
EFRR i jego wykorzystania;

b) w stosownych przypadkach, postępów 
w realizacji działań mających na celu 
zwiększenie potencjału instytucji i 
beneficjentów w zakresie administrowania 
EFRR i jego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konkretnych działań podjętych w celu 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz zapobiegania 
dyskryminacji, w tym wspierania 
dostępności dla niepełnosprawnych, oraz 
rozwiązań przyjętych, aby zapewnić 
uwzględnienie problematyki płci na 
poziomie programu i operacji;

d) w stosowanych przypadkach, 
konkretnych działań podjętych w celu 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz zapobiegania 
dyskryminacji, w tym wspierania 
dostępności dla niepełnosprawnych, oraz 
rozwiązań przyjętych, aby zapewnić 
uwzględnienie problematyki płci na 
poziomie programu i operacji;

Or. en

Poprawka 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konkretnych działań podjętych w celu 
promowania równouprawnienia kobiet i 

d) w stosownym przypadku, konkretnych 
działań podjętych w celu promowania 
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mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym 
wspierania dostępności dla 
niepełnosprawnych, oraz rozwiązań 
przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie 
problematyki płci na poziomie programu i 
operacji;

równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, w tym wspierania 
dostępności dla niepełnosprawnych, oraz 
rozwiązań przyjętych, aby zapewnić 
uwzględnienie problematyki płci na 
poziomie programu i operacji;

Or. fr

Poprawka 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań podjętych w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju;

e) w stosownych przypadkach, działań 
podjętych w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 331
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnych wskaźników określonych w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
używa się w stosownych przypadkach i 
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP]. Ich wartości bazowe 
ustala się na zero, a łączne cele ustala się w 
odniesieniu do 2022 r.

Wzorów wspólnych wskaźników 
określonych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia używa się w stosownych 
przypadkach i zgodnie z art. 24 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP]. Ich 
wartości bazowe ustala się na zero, a 
łączne cele ustala się w odniesieniu do 
2022 r.

Or. fr

Poprawka 332
Niccolò Rinaldi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnych wskaźników określonych w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
używa się w stosownych przypadkach i 
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP]. Ich wartości bazowe 
ustala się na zero, a łączne cele ustala się w 
odniesieniu do 2022 r.

Wzorów wspólnych wskaźników 
określonych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia używa się w stosownych 
przypadkach i zgodnie z art. 24 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP]. Ich 
wartości bazowe ustala się na zero, a 
łączne cele ustala się w odniesieniu do 
2022 r.

Or. fr

Poprawka 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnych wskaźników określonych w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
używa się w stosownych przypadkach i 
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP]. Ich wartości bazowe 
ustala się na zero, a łączne cele ustala się w 
odniesieniu do 2022 r.

Wspólnych wskaźników próby 
określonych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia używa się w stosownych 
przypadkach i zgodnie z art. 24 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP]. Ich 
wartości bazowe ustala się na zero, a 
łączne cele ustala się w odniesieniu do 
2022 r.

Or. es

Poprawka 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
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kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 
000 EUR.

kwoty przydzielonej na programy 
współpracy. W odniesieniu do 
programów, przy których wdrażaniu 
napotkano szczególne trudności, Komisja 
może zezwolić, na postawie 
uzasadnionego wniosku, aby kwota z 
EFRR przydzielona na pomoc techniczną 
nie przekraczała 8% łącznej kwoty 
przydzielonej na programy współpracy. W 
odniesieniu do programów, w przypadku 
których środki z EFRR wynoszą mniej niż 
50 000 000 EUR, kwota pomocy 
technicznej jest przedmiotem negocjacji 
między państwami członkowskimi, 
zainteresowanymi państwami trzecimi i 
Komisją.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach Europejskiej współpracy terytorialnej wdrażane są złożone i wielowymiarowe 
programy współpracy obejmujące partnerów z różnych państw członkowskich. Należy 
zapewnić możliwość zwiększenia kwoty pomocy technicznej w razie trudności we wdrażaniu. 
Ponadto w przypadku małych programów, których stałe koszty różnią się od kosztów dużych 
programów, minimalna kwota nie rozwiązuje problemu, zwłaszcza jeśli środki przeznaczone 
na EWT wzrosną do poziomu 7%.

Poprawka 335
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 
000 EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy.

Or. en
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Poprawka 336
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy i wynosi co najmniej 1 200 000 
EUR.

Or. en

Poprawka 337
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR, z wyjątkiem programów, przy 
których wdrażaniu napotkano szczególne 
trudności lub które obejmują bardzo duży 
obszar współpracy, co uzasadnia wyższą 
kwotę pomocy technicznej. Wnioski o 
zastosowanie odstępstwa muszą być 
należycie uzasadnione.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwota pomocy technicznej w ramach programów współpracy terytorialnej nie może być taka 
sama, jak w przypadku programów regionalnych. Należy umożliwić zwiększenie odsetka 
przeznaczonego na pomoc techniczną w ramach współpracy z uwzględnieniem różnych 
zainteresowanych instytucji należących do wielu państw członkowskich, czy wręcz państw 
niebędących członkami UE.
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Poprawka 338
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR, z wyjątkiem programów, przy 
których wdrażaniu napotkano szczególne 
trudności lub które obejmują bardzo duży 
obszar współpracy, co uzasadnia wyższą 
kwotę pomocy technicznej. Wnioski o 
zastosowanie odstępstwa muszą być 
należycie uzasadnione.

Or. fr

Poprawka 339
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na program 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR, z zachowaniem możliwości 
rozpatrzenia indywidualnych przypadków 
zgłoszonych przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR z wyjątkiem regionów najbardziej 
oddalonych, w których kwota przydzielona 
na pomoc techniczną może wynosić do 
10%.

Or. es

Poprawka 341
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR. W przypadku regionów najbardziej 
oddalonych kwota ta może wynosić do 
10%.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na położenie geograficzne oraz nawiązywanie współpracy z państwami i 
terytoriami trzecimi, zarządzanie programami współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Ponadto, są to programy 
otrzymujące niewielkie wsparcie finansowe. W związku z tym, należy podnieść kwotę 
przydzielaną na pomoc techniczną.

Poprawka 342
Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc 
techniczną nie przekracza 6% łącznej 
kwoty przydzielonej na programy 
współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 
EUR, z wyjątkiem programów, przy 
których wdrażaniu napotkano szczególne 
trudności lub które obejmują bardzo duży 
obszar współpracy, co uzasadnia wyższą 
kwotę pomocy technicznej. Wnioski o 
zastosowanie odstępstwa muszą być 
należycie uzasadnione.

Or. fr

Poprawka 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29 w celu określenia 
dodatkowych przepisów szczególnych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków 
w ramach programów współpracy.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29 w celu określenia 
dodatkowych przepisów szczególnych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków 
w ramach programów współpracy. W 
związku z powyższym Komisja określa 
przepisy szczególne odnoszące się do 
stosowania zasad dotyczących pomocy 
państwa w kontekście programów 
współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Różne interpretacje prawodawstwa dotyczącego systemów pomocy państwa utrudniają 
uczestnictwo podmiotów prywatnych w programach współpracy. Komisja powinna mieć 
możliwość określenia przepisów szczególnych dotyczących stosowania tych zasad w 
odniesieniu do Europejskiej współpracy terytorialnej.
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Poprawka 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zasad 
kwalifikowalności ustanowionych w art. 
55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 
[RWP], w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/2012 [EFRR] lub w niniejszym 
rozporządzeniu bądź na podstawie tych 
rozporządzeń, komitet monitorujący 
ustanawia zasady kwalifikowalności dla 
całego programu współpracy.

2. Bez uszczerbku dla zasad 
kwalifikowalności ustanowionych w art. 
55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 
[RWP], w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]/2012 [EFRR], w niniejszym 
rozporządzeniu bądź na podstawie tego 
rozporządzenia, komitet monitorujący 
ustanawia zasady kwalifikowalności dla 
całego programu współpracy.

Or. en

Poprawka 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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] lub w niniejszym 
rozporządzeniu bądź przyjętymi na 
podstawie tych rozporządzeń lub przez 
komitet monitorujący, mają zastosowanie 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
beneficjenta, który poniósł wydatek.

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do państwa, w którym poniesiono wydatek, pociąga za sobą ryzyko bardzo dużej 
złożoności zarządzania operacjami i programami. Identyfikowalność wydatków ze względu na 
miejsce, w którym zostały poniesione, a nie ze względu na umiejscowienie partnera, który je 
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ponosi, jest zbyt skomplikowana.

Poprawka 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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], w niniejszym 
rozporządzeniu bądź przyjętymi na 
podstawie tego rozporządzenia lub przez 
komitet monitorujący, mają zastosowanie 
przepisy krajowe państwa, w którym 
poniesiono wydatek.

Or. en

Poprawka 347
Francesco De Angelis

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 10% kosztów bezpośrednich 
innych niż koszty personelu tej operacji.

Or. en

Poprawka 348
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 
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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.

Or. pl

Poprawka 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje w ramach programów 
współpracy, z zastrzeżeniem odstępstw, o 
których mowa w ust. 2 i 3, odbywają się w 
części obszaru objętego programem 
obejmującej terytorium Unii („unijna 
część obszaru objętego programem”).

1. Operacje w ramach programów 
współpracy, z zastrzeżeniem odstępstw, o 
których mowa w ust. 2, odbywają się w 
obszarze objętym programem.

Or. fr

Poprawka 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Instytucja zarządzająca powinna 
zatwierdzić projekt transgraniczny lub 
transnarodowy koordynowany przez 
EUWT poza obszarem objętym 
współpracą pod warunkiem, że działanie 
zostanie wykonane w obszarze 
programowania.

Or. es
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Poprawka 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca może zgodzić się 
na realizację całości lub części operacji 
poza unijną częścią obszaru objętego 
programem, o ile spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

2. Instytucja zarządzająca może zgodzić się 
na realizację całości lub części operacji 
poza częścią obszaru objętego programem, 
o ile spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Or. fr

Poprawka 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączna kwota przydzielona w ramach 
programu współpracy na operacje 
zlokalizowane poza unijną częścią 
obszaru objętego programem nie 
przekracza 20% wsparcia z EFRR na 
poziomie programu lub 30% w przypadku 
programów współpracy, w których unijna 
część obszaru objętego programem składa 
się z regionów najbardziej oddalonych;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie wdrażania EWT. Monitorowanie i kontrola wydatków 
poniesionych poza obszarem objętym programem są kosztowne, złożone i czasochłonne. Jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby partnerzy zaangażowani w program współpracy 
postanowili zainwestować znaczne kwoty poza obszarem objętym programem, spełniając 
jednocześnie warunki określone w art. 19 ust. 2 lit. a).
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Poprawka 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku operacji dotyczących 
działań promocyjnych i rozwijania 
potencjału wydatki mogą być ponoszone 
poza unijną częścią obszaru objętego 
programem, o ile spełnione są warunki 
określone w ust. 2 lit. a) i c).

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie wdrażania EWT. Monitorowanie i kontrola wydatków 
poniesionych poza obszarem objętym programem są kosztowne, złożone i czasochłonne. Jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby partnerzy zaangażowani w program współpracy 
postanowili zainwestować znaczne kwoty poza obszarem objętym programem, spełniając 
jednocześnie warunki określone w art. 19 ust. 2 lit. a).

Poprawka 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, do celów art. 113 
ust. 2 tego rozporządzenia, jedną 
instytucję certyfikującą oraz, do celów art. 
113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną 
instytucję audytową. Instytucja 
zarządzająca i instytucja audytowa
znajdują się w tym samym państwie 
członkowskim.



AM\903764PL.doc 165/173 PE490.976v01-00

PL

Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy mogą wyznaczyć 
jedną instytucję zarządzającą sprawującą 
jednocześnie funkcje instytucji 
certyfikującej. Wyznaczanie instytucji nie 
narusza określonego w danym programie 
współpracy podziału zobowiązań między 
państwa członkowskie uczestniczące w 
programie w odniesieniu do stosowania 
korekt finansowych.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku stwierdzenia skuteczności instytucji certyfikujących w ramach programów 
współpracy terytorialnej, zarówno gdy chodzi o wnoszoną wiedzę fachową, jak i wartość 
dodaną w zarządzaniu programami (w kategoriach uproszczenia procedur, harmonizacji 
zasad kontroli, ograniczenia nieprawidłowości i zarządzania kosztami państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę w zakresie utrzymania rozdziału tych dwóch funkcji.

Poprawka 355
Francesco De Angelis

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. Instytucja 
zarządzająca i instytucja audytowa
znajdują się w tym samym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie 
uczestniczące w programie współpracy 
mogą wyznaczyć jedną instytucję 
zarządzającą do pełnienia funkcji 
instytucji certyfikującej. Wyznaczenia nie 
naruszają podziału odpowiedzialności 
pomiędzy uczestniczącymi państwami 
członkowskimi w związku z 
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wprowadzaniem korekt finansowych, jak 
określono w programie współpracy.

Or. en

Poprawka 356
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. jeśli nie przywiduje się skorzystania z 
EUWT jako instytucji zarządzającej, 
podczas opracowywania programu 
współpracy państwa członkowskie 
rozważają, czy cele programu współpracy 
można łatwiej osiągnąć poprzez 
ustanowienie EUWT jako instytucji 
zarządzającej.

Or. de

Poprawka 357
Pervenche Berès
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy mogą korzystać z 
EUWT celem przekazania mu 
odpowiedzialności za zarządzanie 
programem współpracy lub jego częścią, 
zwłaszcza przekazując mu obowiązki 
instytucji zarządzającej.

Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy mogą korzystać z 
EUWT celem przekazania mu 
odpowiedzialności za zarządzanie 
programem współpracy lub jego częścią, 
zwłaszcza przekazując mu obowiązki 
instytucji zarządzającej. Należy zadbać o 
to, aby poszanowano zasadę partnerstwa 
zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 
[...RWP]1.
__________________
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1 COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 358
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy mogą korzystać z 
EUWT celem przekazania mu 
odpowiedzialności za zarządzanie 
programem współpracy lub jego częścią, 
zwłaszcza przekazując mu obowiązki 
instytucji zarządzającej.

Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie współpracy mogą korzystać z 
EUWT lub innego podmiotu prawa 
ustanowionego na podstawie prawa 
jednego z państw uczestniczących celem 
przekazania mu odpowiedzialności za 
zarządzanie programem współpracy lub 
jego częścią, zwłaszcza przekazując mu 
obowiązki instytucji zarządzającej.

Or. pl

Poprawka 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca programem 
współpracy wykonuje funkcje instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
określone w art. 114 i 115 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP].

1. Instytucja zarządzająca programem 
współpracy wykonuje funkcje instytucji 
zarządzającej określone w art. 114 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 20.
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Poprawka 360
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zarządzająca nie może 
przeprowadzić weryfikacji na mocy art. 
114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] na całym obszarze 
objętym programem, każde państwo 
członkowskie lub państwo trzecie 
wyznacza podmiot lub osobę 
odpowiedzialną za przeprowadzenie takich 
weryfikacji w odniesieniu do 
beneficjentów na swoim terytorium 
(„kontrolera”).

Jeżeli instytucja zarządzająca nie może 
przeprowadzić weryfikacji na mocy art. 
114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] na całym obszarze 
objętym programem, każde państwo 
członkowskie lub państwo trzecie, w 
porozumieniu z samorządami 
regionalnymi i lokalnymi, wyznacza 
podmiot lub osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie takich weryfikacji w 
odniesieniu do beneficjentów na swoim 
terytorium („kontrolera”).

Or. fr

Poprawka 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

skreślony

Or. fr



AM\903764PL.doc 169/173 PE490.976v01-00

PL

Uzasadnienie

Ze względu na specyficzne zasady kwalifikowalności w ramach EWT nie należy koniecznie 
wyznaczać tych samych kontrolerów w przypadku programów EWT i programów objętych 
celem „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Poprawka 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Funkcje instytucji certyfikującej

Instytucja certyfikująca w ramach 
programu współpracy wykonuje funkcje 
określone w art. 115 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 [RWP]. W przypadku, gdy 
została wyznaczona jedna instytucja 
zarządzająca, wykonuje ona funkcje 
określone w art. 114 i 115 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 20.

Poprawka 363
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Akredytacja
Instytucja zarządzająca jest akredytowana 
przez organ akredytujący państwa 
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członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba instytucji zarządzającej.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowane jest zniesienie akredytacji w odniesieniu do celu dotyczącego współpracy 
terytorialnej, ponieważ sprawozdawczyni życzyłaby sobie jej zniesienia także w 
rozporządzeniu ogólnym. Tego rodzaju akredytacja znacznie spowolniłaby i skomplikowała 
procedury.

Poprawka 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca dba o to, aby 
wszelkie kwoty wypłacone w wyniku 
nieprawidłowości zostały odzyskane od 
beneficjenta wiodącego lub od jedynego
beneficjenta. Beneficjenci zwracają 
beneficjentowi wiodącemu nienależnie 
wypłacone kwoty.

2. Instytucja zarządzająca dba o to, aby 
wszelkie kwoty wypłacone w wyniku 
nieprawidłowości zostały odzyskane od 
beneficjenta końcowego. Beneficjenci 
końcowi zwracają instytucji zarządzającej 
nienależnie wypłacone kwoty.

Or. en

Poprawka 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli beneficjent wiodący nie zdoła 
zapewnić sobie zwrotu kwot od innych 
beneficjentów lub w przypadku gdy
instytucja zarządzająca nie zdoła zapewnić 
sobie zwrotu kwot od beneficjenta 
wiodącego lub jedynego beneficjenta, 

3. Jeśli instytucja zarządzająca nie zdoła 
zapewnić sobie zwrotu kwot od 
beneficjenta końcowego, państwo 
członkowskie lub państwo trzecie, na 
którego terytorium ma siedzibę lub, w 
przypadku EUWT, jest zarejestrowany, 
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państwo członkowskie lub państwo trzecie, 
na którego terytorium ma siedzibę lub, w 
przypadku EUWT, jest zarejestrowany, 
dany beneficjent wiodący lub jedyny, 
zwraca instytucji zarządzającej kwotę 
nienależnie wypłaconą temu 
beneficjentowi. Instytucja zarządzająca 
odpowiada za zwrot stosownych kwot do 
budżetu ogólnego Unii, zgodnie z 
podziałem odpowiedzialności między 
uczestniczące państwa członkowskie 
określonym w programie współpracy.

dany beneficjent końcowy, zwraca 
instytucji zarządzającej kwotę nienależnie 
wypłaconą temu beneficjentowi. Instytucja 
zarządzająca odpowiada za zwrot 
stosownych kwot do budżetu ogólnego 
Unii, zgodnie z podziałem 
odpowiedzialności między uczestniczące 
państwa członkowskie określonym w 
programie współpracy.

Or. en

Poprawka 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe przepisy dotyczące 
zarządzania finansami, a także 
programowania, monitorowania, oceny i 
kontroli udziału państw trzecich w 
programach współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej, o których mowa w art. 
3 ust. 4 akapit drugi i ust. 5, ustanawiane są 
w odpowiednich programach współpracy 
lub w odpowiednich porozumieniach o 
finansowaniu między Komisją, 
poszczególnymi państwami trzecimi i 
państwem członkowskim, w którym 
siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

Szczegółowe przepisy dotyczące 
zarządzania finansami, a także 
programowania, monitorowania, oceny i 
kontroli udziału państw trzecich w 
programach współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej, o 
których mowa w art. 3 ust. 4 akapit drugi i 
ust. 5, ustanawiane są w odpowiednich 
programach współpracy lub w 
odpowiednich porozumieniach o 
finansowaniu między Komisją, 
poszczególnymi państwami trzecimi i 
państwem członkowskim, w którym 
siedzibę ma instytucja zarządzająca 
odpowiedniego programu współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodów do nieuwzględnienia a priori programów transgranicznych obejmujących 
regiony najbardziej oddalone i państwa trzecie.
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Poprawka 367
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 
ust. 1, powierza się Komisji na okres 
trzech lat.

Or. en

Poprawka 368
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodanie następującego przepisu w rubryce 
„Transport” tabeli w załączniku:
Drogi morskie tonokilometry Wzrost 
przewozu ładunków drogami morskimi

Or. fr
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Poprawka 370
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki dla celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (o którym mowa 
w art. 15)

skreślony

Or. en


