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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0611/2),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0326/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia … 
kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … lipca 2012 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że (1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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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.

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 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. en

Uzasadnienie

Niekompletne odniesienie do art. 174.

Poprawka 2

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 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak 
słaba dostępność, biorąc pod uwagę 
dostępność transportową i braki w 
infrastrukturze, 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 
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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.

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 i ogólny rozwój 
transgranicznych usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym), 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.

Or. en

Uzasadnienie

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Poprawka 3

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 
EFRR dla instrumentów polityki 
zewnętrznej, takich jak ENI i IPA, w tym 
w przypadkach, w których programy 

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

współpracy zewnętrznej nie mogą być 
przyjęte lub muszą zostać zakończone.
Komisja powinna dopilnować, aby taki 
mechanizm zapewniał lepsze 
funkcjonowanie, prawdziwą koordynację i 
synergię zarówno w odniesieniu do 
struktury organizacyjnej samej Komisji, 
jak również w odniesieniu do 
instrumentów polityki zewnętrznej i 
wewnętrznej Unii, tak aby zagwarantować 
możliwie najlepsze wyniki polityki, 
pozwalając by instrumenty te wzajemnie 
się uzupełniały.

Or. en

Uzasadnienie
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. Komisja powinna dopilnować, aby taki mechanizm zapewniał lepsze 
funkcjonowanie struktury organizacyjnej instrumentów polityki zewnętrznej i wewnętrznej 
Unii, tak aby zagwarantować możliwie najlepsze wyniki polityki.

Poprawka 4

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 
marginesu swobody między elementami 
oraz wystarczającego poziomu 
finansowania dla współpracy prowadzonej 
przez regiony najbardziej oddalone.

Or. en
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Uzasadnienie

W obecnym okresie prawie połowa państw członkowskich korzystała z elastycznego podejścia, 
a w niektórych przypadkach elastyczność była konieczna, aby dokonać przesunięć w okresie 
programowania w miarę wprowadzania nowych strategii politycznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na częste zaangażowanie 
w prowadzenie operacji pracowników z 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, jak również biorąc pod 
uwagę liczbę operacji, w których koszty 
personelu stanowią istotny element, do 
innych bezpośrednich kosztów operacji w 
zakresie współpracy należy stosować 
stawkę ryczałtową dotyczącą kosztów 
personelu, unikając w ten sposób 
indywidualnego księgowania zarządzania 
takimi operacjami.

(26) Ze względu na częste zaangażowanie 
w prowadzenie operacji pracowników z 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, wysokie zapotrzebowanie 
w zakresie personelu w przypadku 
programów współpracy terytorialnej, jak 
również biorąc pod uwagę liczbę operacji, 
w których koszty personelu stanowią 
istotny element, do innych bezpośrednich 
kosztów operacji w zakresie współpracy
należy stosować stawkę ryczałtową 
dotyczącą kosztów personelu, unikając w 
ten sposób indywidualnego księgowania 
zarządzania takimi operacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz biorąc, koszty personelu plasują się często pomiędzy 30-50% ogólnych kosztów 
projektu. 

Poprawka 6

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 

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

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. en

Poprawka 7

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:

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 XXX EUR) i 
przydziela się w następujący sposób:

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

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

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

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

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

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

_____________
1,2,3,4 kwoty są uzależnione od całkowitej 
wielkości zasobów udostępnionych na 
rzecz polityki spójności w okresie od 2014 
do 2020 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnione jest przeznaczenie 7% ogólnych zasobów udostępnionych funduszom w okresie 
od 2014 do 2020 r., tak aby zachować spójność z poprzednim stanowiskiem Parlamentu 
Europejskiego przyjętym na posiedzeniu plenarnym, w którym wezwano do przeznaczenia co 
najmniej 7% wszystkich zasobów na rzecz spójności na cele europejskiej współpracy 
terytorialnej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie objęte 
celem europejskiej współpracy 
terytorialnej może przesunąć do 15% 
przydziału finansowego z jednego z 
elementów, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
i b), na rzecz innego elementu.

Or. en

Uzasadnienie

Przesuwanie do 15% funduszy pomiędzy współpracą transgraniczną i współpracą 
transnarodową było możliwe w okresie 2007-2013 i powinno zostać utrzymane. Ten 
mechanizm jest przykładem podejścia oddolnego i daje państwom członkowskim i regionom 
możliwość priorytetowego potraktowania jednego z elementów.

Poprawka 9

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 

2. Programy współpracy obejmujące 
regiony najbardziej oddalone otrzymują co 
najmniej 150 % wsparcia europejskiej 
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 
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dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 
lit. b).

dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 
lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wspomniane 150% odnosi się do części EFRR przeznaczonej na 
europejską współpracę terytorialną.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

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 wewnętrzne
lub zewnętrzne programy współpracy 
transgranicznej zgodnie z ust. 1 lit. a), w 
których uczestniczy dane państwo 
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 
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 lub 
zewnętrzne programy współpracy 
transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w 
których uczestniczy dane państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się rozszerzenie tego przepisu, tak aby „zwrócone” fundusze EFRR mogły również 
zostać wykorzystane na działania w dziedzinie współpracy w ramach trwających programów 
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zewnętrznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, przydziela się na wewnętrzne lub 
zewnętrzne programy współpracy 
transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w 
których dane państwo członkowskie 
uczestniczy, na wniosek tego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się rozszerzenie tego przepisu, tak aby „zwrócone” fundusze EFRR mogły również 
zostać wykorzystane na działania w dziedzinie współpracy w ramach trwających programów 
zewnętrznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – 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
5 cele tematyczne;

Or. en

Uzasadnienie

Obecny wniosek nie uwzględnia złożoności i niektórych wyzwań stojących przed regionami 
granicznymi (np. ograniczonej dostępności usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym) oraz przed obszarami współpracy transnarodowej (np. zmiany 
demograniczne). Większa elastyczność przy wyborze priorytetów zwiększy możliwości 
regionów, jeżeli chodzi o wybór najbardziej właściwego zbioru rozwiązań, które pozwolą 
sprostać wspólnym wyzwaniom.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – 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
5 cele tematyczne;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do popr. 12.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – punkt (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
zawodowa, wspólne lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia
(w ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania zatrudnienia i mobilności 
zawodowej);

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie związane z ogólną mobilnością transgraniczną powinny stanowić odrębny priorytet 
inwestycyjny, patrz punkt (iii).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – punkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) pomoc w zakresie oferowania i 
zwiększania dostępu do transgranicznych 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem);

Or. en

Uzasadnienie

Możliwości rozwoju rozwiązań w zakresie wspólnych służb granicznych za pomocą korzyści 
skali mają znaczenie dla projektów związanych z korzystaniem ze wspólnych usług 
publicznych i rozwiązań w dziedzinie zdrowia, placówek oświatowych i usług ratunkowych. 
Zapotrzebowanie na kreatywne rozwiązania będzie coraz większe w europejskich regionach 
transgranicznych, chociażby z powodu tendencji spadku demograficznego w obrębie 
regionów. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – punkt (ib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) rozwój mobilności transgranicznej 
przez zwiększenie dostępności 
transportowej i połączeń transportowych, 
w tym wzmocnienie punktów kontroli 
granicznej i rozwijanie potencjału na 
granicach zewnętrznych, inwestycje w 
brakujące połączenia transgraniczne, 
tworzenie rozwiązań w zakresie 
zharmonizowanych rozkładów jazdy i 
zharmonizowanej sprzedaży biletów oraz 
nowe połączenia transportowe, o ile 
zdecydowanie promują one rozwój 
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gospodarki i funkcjonowania danego 
obszaru objętego programem (w ramach 
celu tematycznego, jakim jest promowanie 
zrównoważonych środków transportu i 
usuwanie wąskich gardeł w 
najważniejszych sieciach infrastruktury);

Or. en

Uzasadnienie

Mobilność transgraniczna, a zatem i dostępność transportowa powinny być jednym z 
priorytetów inwestycyjnych w programach dotyczących europejskiej współpracy terytorialnej 
ze względu na szczególne wyzwania, przed jakimi stoja regiony graniczne i aby uwzględnić 
możliwości, jakie inwestycje w ramach tych priorytetów mogą przynieść tym regionom.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – punkt (ic) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) inwestycje w infrastrukturę 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);

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz infrastruktury jest potrzebne przede wszystkim ze względu na znaczenie 
takich inwestycji w transgranicznych programach operacyjnych, w których badania 
techniczne i wiedza człowieka na temat specyfiki lokalnej są często potrzebne w celu 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk dla całego obszaru programowego. Programy w 
dziedzinie współpracy mogą nadal dążyć do realizacji tych celów, biorąc również pod uwagę 
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fakt, że Parlament zaapelował o usprawnienie koordynacji pomiędzy projektami TEN, w 
szczególności sieciami transportowymi i energetycznymi a infrastrukturą transgraniczną [A7-
0222/2011]

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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 strategii 
makroregionalnych i dotyczących basenów 
morskich (w ramach celu tematycznego 
dotyczącego wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego i efektywnej 
administracji publicznej);
(ii) podejmowanie wspólnych wyzwań 
związanych ze zmianami demograficznymi 
(w ramach celu tematycznego dotyczącego 
wspierania włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem);
(iii) kontynuacja morskiej współpracy 
transgranicznej, która nie została objęta 
przez programy współpracy 
transgranicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Kontynuacja morskiej współpracy transgranicznej została wymieniona jako priorytet 
inwestycyjny w ramach współpracy transgranicznej w punkcie 17 preambuły.
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w ramach współpracy 
międzyregionalnej: 
(i) wzmocnienie skuteczności polityki 
spójności przez zachęcanie do wymiany 
doświadczeń między regionami w celu 
poprawy planowania i realizacji 
programów operacyjnych;
(ii) współpraca między innowacyjnymi 
klastrami prowadzącymi intensywne 
badania, jak również wymiana między 
badaczami i instytucjami badawczymi;

Or. en

Uzasadnienie

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. Komisja powinna dopilnować, aby taki mechanizm zapewniał lepsze 
funkcjonowanie struktury organizacyjnej instrumentów polityki zewnętrznej i wewnętrznej 
Unii, tak aby zagwarantować możliwie najlepsze wyniki polityki.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c) – punkt (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 lepszą
koordynację między funduszami,
EFRROW, EFMR i innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowymi
obejmującymi ENI, IPA i Europejski 
Fundusz Rozwoju oraz z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI), należycie 
uwzględniając praktyczną strukturę 
wdrożenia ewentualnego elementu ENI 
do europejskich programów współpracy 
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terytorialnej;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie 
z art. 53, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr
/2012 [RWP], kwotę łącznych środków 
finansowych przewidzianych w ramach 
wsparcia z EFRR;

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi stawek 
współfinansowania określonymi w art. 53, 
110 i 111 rozporządzenia (UE) nr /2012 
[RWP], kwotę łącznych środków 
finansowych przewidzianych w ramach 
wsparcia z EFRR;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej nie obejmuje wszystkich 
istotnych kwestii, tylko zawiera odniesienia do innych rozporządzeń. Utrudnia to czytanie 
dokumentu i w niektórych przypadkach pozostawia możliwość różnej interpretacji przepisów. 
W art. 7 odbiorca musi prześledzić długą listę odniesień prowadzących od jednego 
rozporządzenia do drugiego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy program współpracy zawiera: 3. W stosownych przypadkach program 
współpracy zawiera:

Or. en

Uzasadnienie
To czy opis działań w tym artykule ma zastosowanie do danego programu współpracy musi 
zostać poddane ocenie na właściwym szczeblu.
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Poprawka 23

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, o którym mowa w art. 41 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]
lub podlegający mu komitet sterujący.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz członków komitetu monitorującego w skład komitetu sterującego powinny móc wejść 
również inne osoby (np. przedstawiciele regionów).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci wiodący i jedyni 
beneficjenci mają siedzibę i są 
zarejestrowani w państwie członkowskim.

4. Beneficjenci wiodący i jedyni 
beneficjenci mają siedzibę i są 
zarejestrowani w państwie członkowskim, 
chyba że państwa członkowskie i państwo 
trzecie uczestniczące w programie 
współpracy uzgodnią inaczej, 
gwarantrując, że spełnione zostały 
wymogi w zakresie kontroli zarządzania i 
audytu.

Or. en

Uzasadnienie

Np. partnerzy z Norwegii mają na swym koncie między 35 a 40 wiodących partnerstw. Aby 
zaangażować partnerów z Norwegii, ważne jest zapewnienie, aby oni również mogli być 
wiodącymi partnerami.
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Poprawka 25

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 program
współpracy i wynosi co najmniej 1 800 000
EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana minimalna wysokość pomocy technicznej (1,5 mln EUR) jest zbyt niska, aby 
zapewnić prawidłowe wdrożenie programów współpracy i nie uwzględnia złożoności 
podejścia obejmującego wiele krajów ani geograficznej wielkości niektórych obszarów 
objętych danym programem. Jednym z głównych problemów w programach jest zapewnienie 
prawidłowego wdrożenia, dlatego potrzeba bardziej elastycznego podejścia na poziomie 
krajowym, aby uruchomić struktury programów współpracy.

Poprawka 26

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.

Dodatkowo w stosunku do przepisów 
dotyczących stawki zryczałtowanej 
dotyczącej kosztów pośrednich, o której 
mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) nr 
.../2012(RWP) koszty personelu danej 
operacji można obliczać według stawki 
zryczałtowanej w wysokości do 20 %
kosztów bezpośrednich innych niż koszty 
personelu tej operacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz biorąc, koszty personelu plasują się często pomiędzy 30-50% ogólnych kosztów 
projektu. Nie należy jednak zapominać o podejściu do projektów z perspektywy audytu.
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Poprawka 27

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 przepisów mówiących o 
wyznaczeniu organów, o których mowa w
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.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej nie obejmuje wszystkich 
istotnych kwestii, tylko zawiera odniesienia do innych rozporządzeń. Utrudnia to czytanie 
dokumentu i w niektórych przypadkach pozostawia możliwość różnej interpretacji przepisów. 
W art. 7 odbiorca musi prześledzić długą listę odniesień prowadzących od jednego 
rozporządzenia do drugiego.


