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Poprawka 106
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

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 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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 

(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 
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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.

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. W przypadku jednoznacznej 
korzyści dla projektu współpracy, 
wspieranego w ramach współpracy 
międzyregionalnej, zaangażowane mogą 
być również regiony z innych krajów 
trzecich.

Or. en

Poprawka 108
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa lub terytoria trzecie, jeżeli 
przyjęły one zaproszenie do udziału w 
programach współpracy, należy 
zaangażować już w proces 
przygotowawczy tych programów, czemu 
mają służyć specjalne procedury, które 
należy ustanowić w niniejszym 
rozporządzeniu. W drodze odstępstwa od 
standardowej procedury, w przypadku 
programów współpracy obejmujących 
regiony najbardziej oddalone i państwa 
trzecie, przed przedstawieniem programów 
Komisji uczestniczące państwa
członkowskie powinny zasięgnąć opinii 
właściwych państw trzecich. Aby państwa 
trzecie angażowały się w programy 
współpracy w sposób bardziej skuteczny i 
pragmatyczny, należy umożliwić 
wyrażenie zgody na treść programów 
współpracy i ewentualny wkład państw
trzecich również w formalnie 
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zatwierdzonym protokole posiedzeń 
konsultacyjnych z państwami trzecimi lub 
obrad organizacji współpracy regionalnej.
W odniesieniu do procedury 
zatwierdzania programów operacyjnych, a 
także biorąc pod uwagę zasady 
zarządzania dzielonego i upraszczania, 
Komisja powinna zatwierdzać jedynie 
główne elementy programów współpracy, 
a uczestniczące państwo lub państwa 
członkowskie powinny zatwierdzać 
pozostałe elementy. Przez wzgląd na 
pewność prawa i przejrzystość należy 
ustanowić przepis wprowadzający wymóg, 
zgodnie z którym w przypadku, gdy 
uczestniczące państwo lub państwa 
członkowskie zmienią element programu 
współpracy niepodlegający decyzji 
Komisji, instytucja zarządzająca tego 
państwa członkowskiego powinna 
powiadomić Komisję o tej zmianie w ciągu 
jednego miesiąca od daty wydania decyzji.

Or. en

Poprawka 109
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

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 

(30) Instytucje zarządzające powinny być 
odpowiedzialne za pełnienie wszystkich 
funkcji 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 weryfikacje takie 
powinna przeprowadzać instytucja 
zarządzająca lub powinny ona być za nie 
odpowiedzialna co najmniej w przypadku 
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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.

tych państw członkowskich i państw 
trzecich, z których pochodzą członkowie 
uczestniczący w EUWT, natomiast 
kontrolerzy powinni działać jedynie w 
pozostałych państwach członkowskich i 
państwach trzecich. Nawet jeżeli nie 
wyznaczono EUWT, instytucja 
zarządzająca powinna być upoważniona 
przez uczestniczące państwa członkowskie 
do przeprowadzania weryfikacji na całym 
obszarze objętym programem.

Or. en

Poprawka 110
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Uwzględniając znane z 
doświadczenia trudności i opóźnienia w 
tworzeniu rzeczywiście wspólnych struktur 
programu, termin na uzasadnienie 
płatności w odniesieniu do zobowiązań 
budżetowych w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” należy ustalić 
jako trzy lata po roku, w którym dokonano 
zobowiązania budżetowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 111
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 112
Rosa Estaràs Ferragut

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 projekty programów 
współpracy transgranicznej, państwa 
członkowskie – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach oraz w celu 
zapewnienia spójności w obszarach 
przygranicznych lub uwzględnienia 
szczególnej sytuacji swoich wysp – mogą 
wystąpić o włączenie dodatkowych 
regionów na poziomie NUTS 3 do 
regionów wymienionych w decyzji, o 
której mowa w akapicie drugim. Na 
wniosek zainteresowanych państw 
członkowskich, w celu ułatwienia 
regionom najbardziej oddalonym 
współpracy transgranicznej na granicach 
morskich oraz nie naruszając przepisów 
akapitu pierwszego, w decyzji, o której 
mowa w akapicie drugim, Komisja może 
uwzględnić jako obszary przygraniczne 
mogące otrzymać wsparcie z odpowiedniej 
alokacji dla tych państw członkowskich 
regiony na poziomie NUTS 3 w regionach 
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najbardziej oddalonych, położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie o 
ponad 150 kilometrów.

Or. en

Poprawka 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, 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 na poziomie NUTS 
3 przyległych do regionów wymienionych 
w decyzji, o której mowa w akapicie 
drugim, podając uzasadnienie takiego 
wniosku.

Przedkładając projekty programów 
współpracy transgranicznej, państwa 
członkowskie – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach oraz w celu 
zapewnienia spójności w obszarach 
przygranicznych – mogą wystąpić o 
włączenie dodatkowych regionów na 
poziomie NUTS 3 do regionów 
wymienionych w decyzji, o której mowa w 
akapicie drugim.

Zgodnie z art. 174 TFUE wyspy położone 
w jednym basenie morskim kwalifikują się 
do udziału w programach bez ograniczeń 
dotyczących poziomu NUTS czy 
odległości.
Na wniosek zainteresowanych państw 
członkowskich, w celu ułatwienia 
regionom najbardziej oddalonym 
współpracy transgranicznej na granicach 
morskich oraz nie naruszając przepisów 
akapitu pierwszego, w decyzji, o której 
mowa w akapicie drugim, Komisja może 
uwzględnić jako obszary przygraniczne 
mogące otrzymać wsparcie z odpowiedniej 
alokacji dla tych państw członkowskich 
regiony na poziomie NUTS 3 w regionach 
najbardziej oddalonych, położone wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie o 
ponad 150 kilometrów.

Or. en
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Poprawka 114
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Środki na europejską współpracę 
terytorialną

Środki na europejską współpracę 
terytorialną1

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 XX XXX XXX XXX2 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

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

a) 74,05% (tj. ogółem X XXX XXX XXX3

EUR) na współpracę transgraniczną;

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

b) 20,36% (tj. ogółem X XXX XXX XXX4

EUR) na współpracę transnarodową;

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

c) 5,59% (tj. ogółem XXX XXX XXX5

EUR) na współpracę międzyregionalną.

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
lit. b).

2. Regionom najbardziej oddalonym 
przydziela się środki na programy w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” stanowiące co najmniej 
150% wsparcia EFRR otrzymanego w 
okresie 2007-2013 na programy 
współpracy. 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
ust. 1.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych jedną decyzję określającą 

3. Komisja podaje każdemu państwu 
członkowskiemu jego udział w całkowitej 
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wykaz wszystkich programów współpracy 
oraz wskazującą kwoty całkowitego 
wsparcia z EFRR w podziale na 
poszczególne programy oraz alokacje na 
2014 r. w podziale na poszczególne 
programy. Akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której
mowa w art. 30 ust. 2.

kwocie przeznaczonej na współpracę 
transgraniczną i transnarodową, jak 
określono w ust. 1 lit. a) i b), w podziale na 
poszczególne lata. Podział środków 
między państwa członkowskie opiera się 
na kryterium ludności na obszarach, o
których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi 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.

W oparciu o podane kwoty każde państwo 
członkowskie informuje Komisję, czy i jak 
wykorzystało możliwość przesunięcia
środków, o której mowa w art. 4a, oraz o 
wynikającym z tego podziale środków 
między programy transgraniczne i
transnarodowe, w których uczestniczy to 
państwo członkowskie. Na podstawie 
informacji przekazanych przez państwa 
członkowskie Komisja przyjmuje, w 
drodze aktów wykonawczych, decyzję 
ustanawiającą wykaz wszystkich 
programów współpracy i wskazującą 
całkowitą kwotę ogółu wsparcia z EFRR 
dla każdego z programów. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art.
30 ust. 2.

4. Komisja i państwa członkowskie, 
których to dotyczy, określają wsparcie z 
EFRR dla programów transgranicznych i 
programów dotyczących basenów 
morskich w ramach ENI oraz dla 
programów transgranicznych w ramach 
IPA.

4. Komisja i państwa członkowskie, 
których to dotyczy, określają wkład z 
EFRR dla programów transgranicznych i 
programów dotyczących basenów 
morskich w ramach ENI oraz dla 
programów transgranicznych w ramach 
IPA. Wkład z EFRR, określony dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
nie podlega późniejszej realokacji między 
państwa członkowskie, których to dotyczy.

5. Wsparcie z EFRR dla każdego z 
programów transgranicznych i programów 
dotyczących basenów morskich w ramach 
ENI i IPA jest udzielane pod warunkiem 
przyznania co najmniej równoważnych 
kwot z ENI i IPA. Równoważność ta ma 
jednak zastosowanie do maksymalnej 
kwoty określonej w rozporządzeniu w 
sprawie ENI lub w rozporządzeniu w 
sprawie IPA.

5. Wsparcie z EFRR dla każdego z 
programów transgranicznych i programów 
dotyczących basenów morskich w ramach 
ENI i IPA jest udzielane pod warunkiem 
przyznania co najmniej równoważnych 
kwot z ENI i IPA. Równoważność ta ma 
jednak zastosowanie do maksymalnej 
kwoty określonej w rozporządzeniu w 
sprawie ENI lub w rozporządzeniu w 
sprawie IPA.
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6. Roczne środki odpowiadające wsparciu 
z EFRR dla programów w ramach ENI i 
IPA zapisywane są we właściwych 
pozycjach budżetowych tych instrumentów 
w roku budżetowym 2014.

6. Roczne środki odpowiadające wsparciu 
z EFRR dla programów w ramach ENI i 
IPA zapisywane są we właściwych 
pozycjach budżetowych tych instrumentów 
w roku budżetowym 2014.

7. 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.

7. 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, i który nie został realokowany 
na inny program przedłożony w ramach 
tej samej kategorii programów współpracy 
zewnętrznej, przydziela się na wewnętrzne 
programy współpracy transgranicznej 
zgodnie z ust. 1 lit. a), w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie
lub w których uczestniczą dane państwa 
członkowskie.

Jeżeli do dnia 30 czerwca 2017 r. nadal
działają programy w ramach programów 
transgranicznych i programów dotyczących 
basenów morskich w ramach ENI i IPA, 
które nie zostały przedłożone Komisji, całe
wsparcie z EFRR, o którym mowa w ust. 
4, na pozostałe lata do 2020 r. zostaje 
przydzielone na wewnętrzne programy
współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 
lit. a), w których uczestniczy dane państwo 
członkowskie.

Jeżeli do dnia 30 czerwca 2017 r. nadal
istnieją programy w ramach programów 
transgranicznych i programów dotyczących 
basenów morskich w ramach ENI i IPA, 
które nie zostały przedłożone Komisji, całe
określone w ust. 4 wsparcie z EFRR na 
pozostałe lata do 2020 r., które nie zostało 
realokowane na inny program przyjęty w 
ramach tej samej kategorii programów 
współpracy zewnętrznej, zostaje 
przydzielone na wewnętrzne programy 
współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 
lit. a), w których uczestniczy dane państwo 
członkowskie.

8. Programy transgraniczne i programy 
dotyczące basenów morskich, o których 
mowa w ust. 4, które zostały przyjęte przez 
Komisję, zostają zakończone, jeżeli:

8. Programy transgraniczne i programy 
dotyczące basenów morskich, o których 
mowa w ust. 4, które zostały przyjęte przez 
Komisję, zostają zakończone lub środki 
przydzielone na ten program zostają 
obniżone zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami i procedurami, w 
szczególności jeżeli:

a) żadne z państw partnerskich objętych 
programem nie podpisało odpowiedniego 
porozumienia w sprawie finansowania w 
terminie określonym w rozporządzeniu

a) żadne z państw partnerskich objętych 
programem nie podpisało odpowiedniego 
porozumienia w sprawie finansowania w 
terminie określonym w rozporządzeniu
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(UE) nr /2012 [rozporządzeniu w sprawie 
ENI] lub rozporządzeniu (UE) nr /2012 
[IPA], lub

(UE) nr /2012 [rozporządzeniu w sprawie 
ENI] lub rozporządzeniu (UE) nr /2012 
[IPA], lub

b) program nie może zostać zrealizowany z 
uwagi na problemy powstające w 
stosunkach między uczestniczącymi 
państwami.

b) program nie może zostać zrealizowany
zgodnie z planem z uwagi na problemy 
powstające w stosunkach między 
uczestniczącymi państwami.

W takim przypadku wsparcie z EFRR, o 
którym mowa w ust. 4, odpowiadające 
jeszcze niewykorzystanym transzom 
rocznym, przydziela się na wewnętrzne 
programy współpracy transgranicznej na 
mocy ust. 1 lit. a), w których dane państwo 
członkowskie uczestniczy, na wniosek tego 
państwa.

W takim przypadku wsparcie z EFRR, o 
którym mowa w ust. 4, odpowiadające 
jeszcze niewykorzystanym transzom 
rocznym lub transzom rocznym 
przydzielonym i umorzonym w całości lub 
w części w tym samym roku budżetowym,
które nie zostały realokowane na inny 
program w ramach tej samej kategorii 
programów współpracy zewnętrznej,
przydziela się na wewnętrzne programy 
współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 
lit. a), w których dane państwo 
członkowskie uczestniczy, na wniosek tego 
państwa.

8a. Komisja przedstawia komitetowi 
utworzonemu na mocy art. 143 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP] 
roczne podsumowanie finansowej 
realizacji programów transgranicznych i 
programów dotyczących basenów 
morskich w ramach ENI oraz programów 
transgranicznych w ramach IPA, które 
otrzymują wsparcie z EFRR zgodnie z 
niniejszym artykułem.
__________
1Kwoty ujęte w budżecie należy wstawić po 
osiągnięciu porozumienia w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 i RWP (art. 84).
2 3 4 5 Kwoty są uzależnione od całkowitej 
wielkości zasobów dostępnych na politykę 
spójności w latach 2014–2020.

Or. en
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Poprawka 115
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

Sprawozdania z realizacji Sprawozdania z realizacji
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 31 maja 2016 r. i do dnia 31 
maja 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

1a. W odniesieniu do sprawozdań 
przedkładanych w 2017 i 2019 r. 
terminem, o którym mowa w ust. 1, jest 
dzień 30 czerwca.

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje dotyczące:

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje dotyczące:

a) realizacji programu współpracy zgodnie 
z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

a) realizacji programu współpracy zgodnie 
z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

b) postępów w przygotowaniu i realizacji 
dużych projektów i wspólnych planów 
działania.

b) w stosownych przypadkach, postępów 
w przygotowaniu i realizacji dużych 
projektów i wspólnych planów działania.

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji
przedłożonych w 2017 i 2019 r. zawarte są
informacje wymagane w art. 44 ust. 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
oraz ich ocena, jak również informacje, o 
których mowa w ust. 2, oraz informacje
dotyczące:

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji, 
złożonych w 2017 r. i 2019 r., ustala się i 
ocenia informacje wymagane odpowiednio 
na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
oraz informacje określone w ust. 2 wraz z 
informacjami na temat elementów 
wymienionych w lit. c), f) i h) poniżej i – w 
zależności od treści i celów programów 
współpracy – można dodać informacje na 
temat innych elementów wymienionych 
poniżej:
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a) postępów we wdrażaniu zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność w ramach programu 
operacyjnego,

a) postępów we wdrażaniu zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność w ramach programu 
współpracy;

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

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

ba) w stosownych przypadkach – wkład w 
strategie makroregionalne i strategie na 
rzecz basenów morskich;

c) postępów w realizacji planu oceny oraz 
działań następczych podjętych w związku z 
ustaleniami dokonanymi w ramach oceny;

c) postępów w realizacji planu oceny oraz 
działań następczych podjętych w związku z 
ustaleniami dokonanymi w ramach oceny;

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) konkretnych działań podjętych w celu 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz promowania 
niedyskryminacji, a w szczególności
wspierania dostępności dla 
niepełnosprawnych, oraz rozwiązań 
przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie 
problematyki płci na poziomie programu
współpracy i operacji;

e) działań podjętych w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju;

e) działań podjętych w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju;

f) wyników działań informacyjnych i 
promocyjnych przeprowadzonych w 
ramach strategii komunikacji;

f) wyników działań informacyjnych i 
promocyjnych przeprowadzonych w 
ramach strategii komunikacji;

g) postępów w realizacji działań w 
dziedzinie innowacji społecznych, w 
stosownych przypadkach;

g) postępów w realizacji działań 
w dziedzinie innowacji społecznych;

h) zaangażowania partnerów w realizację, 
monitorowanie i ocenę programu 
współpracy.

h) zaangażowania partnerów w realizację, 
monitorowanie i ocenę programu 
współpracy.

4. Roczne i końcowe sprawozdania z 
realizacji sporządza się według wzorów 
przyjętych przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

4. Roczne i końcowe sprawozdania z 
realizacji sporządza się według wzorów 
przyjętych przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą określoną w art. 143 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP].
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______________
1Zapis podlega dostosowaniu zgodnie z 
wynikiem dyskusji dotyczącej art. 101 
RWP.

Or. en

Poprawka 116
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

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.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 3 oraz art. 7 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii) i (iv) niniejszego
rozporządzenia stosuje się wspólne 
wskaźniki produktu określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
a w stosownych przypadkach wskaźniki 
rezultatu lub produktu specyficzne dla 
programu.

W przypadku wskaźników produktu
specyficznych dla programu wartości 
bazowe ustala się na zero, a łączne cele
wyznacza się w odniesieniu do 2022 r.

2. W przypadku wspólnych i
specyficznych dla programu wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
zero. Łączne, ujęte ilościowo wartości 
docelowe tych wskaźników wyznacza się
na 2022 r.

W przypadku specyficznych dla programu
wskaźników rezultatu wartości bazowe
ustala się w oparciu o najnowsze dostępne 
dane, a cele wyznacza się w odniesieniu 
do 2022 r.; mogą one być wyrażone w 
ujęciu ilościowym lub jakościowym.

3. W odniesieniu do wskaźników rezultatu
specyficznych dla programu, które dotyczą 
priorytetów inwestycyjnych, wartości 
bazowe określa się z wykorzystaniem 
najnowszych dostępnych danych, a cele 
wyznacza się na 2022 r. Cele mogą być 
ujęte ilościowo lub jakościowo.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 29 w 
celu zmiany wykazu wspólnych 
wskaźników produktu, zamieszczonego w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
aby w uzasadnionych przypadkach 
wprowadzić dostosowania zapewniające 
skuteczną ocenę postępów w realizacji 
programu.
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Poprawka 117
Riikka Pakarinen

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).

3. W przypadku operacji dotyczących
pomocy technicznej lub 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).

Or. en

Poprawka 118
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

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 określone w 
art. 114 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012
[RWP], bez uszczerbku dla ust. 4 
niniejszego artykułu.

2. Instytucja zarządzająca, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi uczestniczącymi w programie 
współpracy, powołuje wspólny sekretariat. 

2. Instytucja zarządzająca, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi uczestniczącymi w programie 
współpracy, powołuje wspólny sekretariat. 

Wspólny sekretariat wspomaga instytucję
zarządzającą i komitet monitorujący w 
wykonywaniu ich funkcji. Wspólny 
sekretariat dostarcza również potencjalnym 
beneficjentom informacji o możliwościach 
finansowania w ramach programów 
współpracy oraz wspiera beneficjentów w 
prowadzeniu operacji.

Wspólny sekretariat wspomaga instytucję 
zarządzającą i komitet monitorujący w 
wykonywaniu ich funkcji. Wspólny 
sekretariat dostarcza również potencjalnym 
beneficjentom informacji o możliwościach 
finansowania w ramach programów 
współpracy oraz wspiera beneficjentów w 
prowadzeniu operacji.
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3. W przypadku gdy instytucją 
zarządzającą jest EUWT, weryfikacje na 
mocy art. 114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia
(UE) nr […]/2012 [RWP] prowadzone są 
przez instytucję zarządzającą dla całego 
obszaru objętego programem.

3. Jeżeli instytucją zarządzającą jest 
EUWT, weryfikacje na mocy art. 114 ust. 
4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP] prowadzone są przez instytucję 
zarządzającą lub na jej odpowiedzialność 
co najmniej w tych państwach 
członkowskich i krajach trzecich, z 
których pochodzą członkowie 
uczestniczący w EUWT.

4. 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”).

4. Jeżeli instytucja zarządzająca nie
przeprowadza weryfikacji na mocy art. 114 
ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] na całym obszarze 
objętym programem lub jeżeli weryfikacje 
nie są przeprowadzane przez instytucję 
zarządzającą lub na jej odpowiedzialność 
w stosunku do państw członkowskich i 
krajów trzecich, z których pochodzą 
członkowie uczestniczący w EUWT 
zgodnie z ust. 3, każde państwo 
członkowskie lub państwo trzecie, które 
przyjęło zaproszenie do udziału w 
programie współpracy, wyznacza podmiot 
lub osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie takich weryfikacji
(„kontrolera/kontrolerów”) w odniesieniu 
do beneficjentów na swoim terytorium. W 
związku z tym instytucja zarządzająca 
upewnia się, że wydatki każdego 
beneficjenta uczestniczącego w danej 
operacji zostały zweryfikowane przez 
wyznaczonego kontrolera. Każde państwo 
członkowskie dopilnowuje, by wydatki 
mogły zostać zweryfikowane w terminie 
trzech miesięcy od złożenia dokumentów 
przez beneficjenta.

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.

Kontrolerami mogą być 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.

Każde państwo członkowskie lub państwo Każde państwo członkowskie lub państwo 
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trzecie jest odpowiedzialne za weryfikacje 
prowadzone na jego terytorium.

trzecie – jeżeli przyjęło zaproszenie do 
udziału w programie współpracy – jest 
odpowiedzialne za weryfikacje 
prowadzone na jego terytorium.

W przypadku gdy dostarczanie 
współfinansowanych produktów lub usług 
może zostać zweryfikowane wyłącznie w 
odniesieniu do całej operacji, weryfikacja 
przeprowadzana jest przez instytucję 
zarządzającą lub przez kontrolera z 
państwa członkowskiego, w którym 
siedzibę ma beneficjent wiodący.

W przypadku gdy dostarczanie 
współfinansowanych produktów lub usług 
może zostać zweryfikowane wyłącznie w 
odniesieniu do całej operacji, weryfikacja 
przeprowadzana jest przez instytucję 
zarządzającą lub przez kontrolera z 
państwa członkowskiego, w którym 
siedzibę ma beneficjent wiodący.

Or. en

Poprawka 119
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 27 skreślony
Umorzenie zobowiązań
W drodze odstępstwa od art. 127 ust. 1 
akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP], lecz bez uszczerbku dla 
art. 127 ust. 4 tego rozporządzenia, 
Komisja umarza część kwoty w ramach 
programu współpracy obliczonej zgodnie z 
art. 127 ust. 1 akapit drugi tego 
rozporządzenia, której nie wykorzystano w 
formie wstępnej lub rocznej płatności 
zaliczkowej, płatności okresowych lub 
rocznego salda do dnia 31 grudnia 
trzeciego roku budżetowego 
następującego po roku zobowiązania 
budżetowego w ramach programu 
współpracy, lub w przypadku której nie 
przesłano wniosku o płatność zgodnie z 
art. 126 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP].
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Poprawka 120
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

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. 15 
ust. 4 i art. 17 ust. 1, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

3. Parlament Europejski lub Rada mogą 
w dowolnym momencie odwołać 
przekazanie uprawnień, o którym mowa w 
art. 15 ust. 4 i w art. 17. ust. 1.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w późniejszym 
terminie określonym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w późniejszym 
terminie określonym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

5. Akt delegowany przyjęty na mocy art. 
17 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego w 
ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o 
tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady lub też jeśli przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
zgłoszą sprzeciwu. Z inicjatywy 

5. Akt delegowany przyjęty na mocy art. 
17 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego w 
ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o tym 
akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub 
też jeśli przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zgłoszą 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.

Or. en


