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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie to ustanawia zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna”. Komisja postanowiła 
zaproponować oddzielne rozporządzenie dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej w 
celu pełnego uwzględnienia jej specyfiki i kontekstu obejmującego wiele krajów. 

Jednym z nowych elementów wniosku są przepisy dotyczące koncentracji tematycznej 
i priorytetów inwestycyjnych. Lepsze uwzględnienie celów strategicznych programów 
i ukierunkowanie ich na wyniki to pozytywny krok naprzód. Ponadto zmniejszenie ciężaru 
administracyjnego i planowana większa harmonizacja przepisów są niezbędne, aby ułatwić 
realizację programu i ogólnie pomyślną współpracę. Sprawozdawca uważa, że na wniosek 
Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja powinna dostarczać uaktualniające sprawozdania 
w sprawie skuteczności polityki spójności oraz wartości dodanej i wzrostu, jaki ona generuje.  

Mimo że wniosek Komisji stanowi wyraźny postęp w większości objętych nim obszarów, 
wciąż istnieje pewne pole manewru dla dalszych zmian. Sprawozdawca włączył pewne 
istotne i konkretne kwestie dotyczące transportu do kluczowych części wniosku, takich jak 
priorytety inwestycyjne w nim przedstawione. Cel, jakim jest europejska współpraca 
terytorialna, ma szczególnie pożyteczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów 
transgranicznych i stawianiu czoła wspólnym lokalnym wyzwaniom. Słaba dostępność, 
niewystarczająca infrastruktura i połączenia transportowe w tych kluczowych obszarach są w 
istocie ważnymi problemami, obok braku odpowiednich transgranicznych sieci 
transportowych. Ponadto sprawozdawca nie zapomniał o turystyce w związku z eksploatacją 
niewykorzystanego potencjału obszarów transgranicznych.

W związku z przekazaniem uprawnień Komisji można stwierdzić, że zakres jest zbyt szeroki. 
Sprawozdawca proponuje ograniczenie czasu, kiedy Komisja może przyjmować akty 
delegowane, a także określenie warunków przedłużania tego uprawnienia. Zwrócenie się 
o przygotowanie sprawozdania umożliwi Parlamentowi i Radzie dysponowanie regularnymi 
informacjami, w oparciu o które można będzie oceniać przyszłe wnioski. Oznacza to także 
uwzględnienie nowego standardowego sformułowania Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego aktów delegowanych.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zwiększenie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej zakłada, że 
pozwoli to zaradzić istniejącym 
nierównościom terytorialnym i 
zlikwidować rozbieżności w rozwoju 
i dostępności. W tym celu wśród 
priorytetów polityki spójności powinny się 
znaleźć działania mające na celu korektę 
dysproporcji między obszarami 
nadbrzeżnymi a położonymi w głębi kraju, 
między obszarami miejskimi a wiejskimi, 
obszarami z dobrymi połączeniami 
komunikacyjnymi a obszarami 
odizolowanymi. Jest to jeszcze bardziej 
konieczne w regionach przygranicznych 
i uzasadnia podjęcie odpowiednich 
działań w ramach EFRR i w ramach 
współpracy terytorialnej. W związku 
z taką koniecznością należy promować 
i dbać o zrównoważone 
zagospodarowywanie terytorium, 
przyjazne środowisku, oparte na 
wydajnych infrastrukturach 
transportowych, produkcyjnych, 
energetycznych, usługowych 
i turystycznych, które mogą się rozwijać 
bez fizycznych, technicznych lub 
administracyjnych przeszkód na terenie 
państw członkowskich i między nimi. 
Takie zintegrowane podejście pomogłoby 
wspierać inteligentny, trwały i sprzyjający 
integracji społecznej wzrost oraz osiągnąć 
cele, jakie Unia wyznaczyła sobie 



AD\902125PL.doc 5/20 PE480.799v02-00

PL

w dziedzinie współpracy terytorialnej.

Uzasadnienie

Gospodarcza, społeczna i terytorialna spójność jest warunkiem sine qua non inteligentnego, 
trwałego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu w Europie. Jednak różnice w zakresie 
dynamizmu i dostępności, jakie występują nadal na poszczególnych obszarach, są hamulcem 
dla spójności. Aby przezwyciężyć ten problem należy wspierać w ramach celu EFRR 
„Współpraca terytorialna” przywrócenie równowagi między poszczególnymi obszarami 
w oparciu o wydajne infrastruktury.

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 
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 

(5) Celem współpracy transgranicznej 
powinno być rozwiązywanie wspólnych 
problemów, wspólnie zidentyfikowanych 
w regionach przygranicznych (takich jak
trudności z zapewnieniem ciągłości 
terytorialnej, trudny dostęp, 
niewystarczające połączenia transportowe 
lub ich brak, w tym wąskie gardła 
w głównych sieciach transportowych, 
upadający lokalny przemysł,
nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
organami administracji, badaniami
i innowacjami i wykorzystaniem
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, integracja transgranicznego 
rynku pracy, wspieranie transgranicznych 
szlaków transportowych, w miarę 
możliwości wspieranie połączeń 
kolejowych lub morskich, promowania 
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regionach, w szczególności poprzez 
działania na rzecz spójności miejscowych 
społeczności.

zrównoważonej turystyki transgranicznej 
i wspólnego wprowadzania na rynek, 
poprawa infrastruktury turystycznej,
współpraca między uczelniami lub 
placówkami ochrony zdrowia oraz rozwój 
konkretnych projektów w dziedzinie 
turystyki) przy jednoczesnym zacieśnieniu
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.

Poprawka 3

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, 
ułatwiając mobilność między obszarami 
turystycznymi a położonymi w głębi kraju.
Komisja powinna być uprawniona do 
określania obszarów współpracy 
transnarodowej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ramach programu operacyjnego 
dotyczącego transeuropejskiej sieci 
transportowej priorytetem powinno być 
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finansowanie projektów dotyczących 
brakujących odcinków transgranicznych 
oraz projektów mających na celu 
likwidację wąskich gardeł, aby ułatwić 
mobilność i dostęp do określonych 
obszarów, w szczególności turystycznych. 
Aby osiągnąć te cele, należy w wyważony 
sposób połączyć wykorzystanie 
instrumentu „Łącząc Europę”, funduszu 
spójności i EFRR, w szczególności 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność terytorialną w Europie w odpowiedzi na priorytety, o których mowa 
w strategii „Europa 2020”, Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań, aby ułatwić 
mobilność między poszczególnymi obszarami. Transeuropejska sieć transportowa wpisuje się 
w ramy realizacji tej polityki i wchodzi w ramy kryteriów, jakie należy spełnić, aby uzyskać 
środki finansowe z EFRR, w szczególności w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Poprawka 5

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 

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów w zakresie zmniejszenia wpływu 
wywieranego na klimat oraz 
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. 
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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.

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, i poprzez 
opracowanie i wdrożenie strategii 
makroregionalnych i strategii dotyczących 
basenów morskich.

Poprawka 6

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 

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące 
treści programów współpracy w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
do specyficznych potrzeb tych programów 
i uwzględnić lokalne problemy w zakresie 
rozwoju. 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 
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ramach obecnych programów INTERACT 
i ESPON.

definicji beneficjenta lub beneficjentów 
w ramach obecnych programów 
INTERACT i ESPON.

Uzasadnienie

Projekty realizowane w ramach programu współpracy powinny być również dostosowane do 
szczególnych potrzeb danych miejscowości.

Poprawka 7

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 
rozwój lokalny.

(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 transportowej 
i turystycznej, upadek tradycyjnej 
produkcji i 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 terytorialnej (EUWT), dla 
których jednym z celów jest rozwój 
lokalny.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) współpracę transgraniczną między 
przyległymi regionami w celu wspierania 
zintegrowanego rozwoju regionalnego 
między sąsiadującymi przygranicznymi 
regionami lądowymi i morskimi z co 
najmniej dwóch państw członkowskich lub 
pomiędzy sąsiadującymi regionami 
przygranicznymi z co najmniej jednego 
państwa członkowskiego i jednego 
państwa trzeciego na granicach 
zewnętrznych Unii w zakresie innym niż 
objętym programami w ramach 
zewnętrznych instrumentów finansowych 
Unii;

(1) współpracę transgraniczną i usuwanie 
fizycznych, technicznych 
i administracyjnych barier między 
przyległymi regionami w celu wspierania 
zintegrowanego rozwoju regionalnego 
między sąsiadującymi przygranicznymi 
regionami lądowymi i morskimi z co 
najmniej dwóch państw członkowskich lub 
pomiędzy sąsiadującymi regionami 
przygranicznymi z co najmniej jednego 
państwa członkowskiego i jednego 
państwa trzeciego na granicach 
zewnętrznych Unii;

Uzasadnienie

Nie będzie prawdziwej skutecznej współpracy transgranicznej bez działań mających na celu 
usunięcie fizycznych, technicznych i administracyjnych barier, które nadal istnieją na 
granicach.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wymiany doświadczeń dotyczących 
identyfikacji, przenoszenia 
i rozpowszechniania dobrych praktyk 
w zakresie turystyki i sieci 
transportowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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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 ustanowionych na podstawie 
wcześniejszych programów. 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 wprowadzenia 
w życie strategii makroregionalnych Unii, 
a także ciągłości współpracy
ponadnarodowej na większych spójnych 
obszarach ustanowionych na podstawie 
wcześniejszych programów. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 30 ust. 2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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 mających na celu 
likwidację „efektu granicy” w ramach 
różnych priorytetów inwestycyjnych, jak 
również następujących priorytetów 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych, uwzględniając przy tym 
lokalną specyfikę i lokalne potrzeby:

Uzasadnienie

Tłumaczenie na francuski nie oddaje dobrze idei, że w ramach celu „Współpraca 
terytorialna” EFRR dąży do likwidacji tego, co uważa się za „efekt granicy”. Należy również 
przypomnieć, że korzystanie z tych funduszy nie powinno się odbywać według jednego 
schematu, lecz z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i lokalnych potrzeb.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – podpunkt -(i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-(i) przywrócenie równowagi w skali 
transgranicznej między obszarami 
nadbrzeżnymi a położonymi w głębi kraju, 
obszarami miejskimi a wiejskimi, między 
obszarami z dobrymi połączeniami 
komunikacyjnymi a obszarami 
odizolowanymi, a także transgraniczne 
działania strukturalne mające na celu 
wspieranie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, dostępności, 
wzrostu gospodarczego, rozwoju 
i atrakcyjności;

Uzasadnienie

Gospodarcza, społeczna i terytorialna spójność jest warunkiem sine qua non inteligentnego, 
trwałego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu w Europie. Jednak różnice w zakresie 
dynamizmu i dostępności, jakie występują nadal na poszczególnych obszarach, są hamulcem 
dla spójności. Aby uporać się z tym problemem należy umieścić wśród priorytetów w zakresie 
inwestycji przywrócenie równowagi między obszarami za pomocą odpowiednich działań 
strukturalnych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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 zrównoważona
transgraniczna mobilność, w miarę 
możliwości z wykorzystaniem połączeń 
kolejowych lub morskich z nowymi 
państwami członkowskimi i między nimi, 
a także z sąsiednimi krajami, 
zrównoważona turystyka, transgraniczne 
połączenia transportowe odpowiadające 
transeuropejskim sieciom transportowym, 
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usuwanie barier fizycznych, technicznych 
i administracyjnych, wspólne lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspólne szkolenia (w ramach celu 
tematycznego dotyczącego wspierania 
zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wspieranie turystyki transgranicznej 
i wspólnego wprowadzania na rynek 
(w ramach celu tematycznego 
polegającego na zwiększeniu 
konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego (przez 
EFRROW) oraz sektora rybołówstwa 
i akwakultury (przez EFMR);

Uzasadnienie

Wspólne strategie turystyczne, poza pozytywnymi względami gospodarczo-politycznymi 
związanymi ze zwiększaniem konkurencyjności, wnoszą istotny wkład w realizację nowego 
celu określonego w Traktacie z Lizbony, jakim jest spójność terytorialna..

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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, w tym 
współpracy transgranicznej między 
organami administracji, mającej na celu 
poprawę komunikacji i konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
w kwestii potrzeb, planowania i tworzenia 
infrastruktury transgranicznej (w ramach 
celu tematycznego dotyczącego 
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wzmacniania potencjału instytucjonalnego 
i efektywnej administracji publicznej);

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) połączenie systemu transportowego 
Unii z systemami transportowymi krajów 
sąsiadujących z Unią;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iv c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivc) rozwijanie nowej oraz ulepszanie lub 
rozbudowywanie istniejącej infrastruktury 
transportowej i turystycznej;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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).

Poprawka 20

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.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdania dotyczące wyników 
wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w obszarze 
współpracy terytorialnej.
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Poprawka 22

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 5 lat
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu 5 lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Okres przekazania uprawnień Komisji powinien być ograniczony do pięciu lat z możliwością 
przedłużenia, o ile spełnione zostaną pewne warunki, jak np. przygotowanie sprawozdania, 
i o ile Parlament lub Rada nie wyrażą sprzeciwu. Niniejsza poprawka uwzględnia nowe 
standardowe sformułowania dotyczące aktów delegowanych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

EUR

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Wielkość inwestycji zrealizowanych 
w celu poprawy dostępności do usług 
turystycznych dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

EUR

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Wielkość inwestycji w sieci rowerowe

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

EUR

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Wielkość inwestycji w dziedzictwo 
naturalne, kulturowe, przemysłowe i 
historyczne

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

liczba

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Nowo wybudowane, przebudowane lub 
zmodernizowane odcinki transgraniczne

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

liczba

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Nowo wybudowane, przebudowane lub 
zmodernizowane odcinki transgraniczne

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JEDNOSTKA JEDNOSTKA

odsetek

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NAZWA NAZWA

Zmiana udziału transportu publicznego 
w rynku
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