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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 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0374), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 178, art. 209 ust. 1, art. 212 ust. 2 i art. 349 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 

przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0229/2018), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie przedstawione 

przez Komisję Spraw Zagranicznych, Komisję Rozwoju, Komisję Kontroli Budżetowej 

i Komisję Kultury i Edukacji (A8-0470/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

                                                 
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym 
2 Dz.U. C ... / 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 tym artykułem oraz 

z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, 

EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, wśród 

których szczególną uwagę należy zwrócić 

na niektóre kategorie regionów, wśród 

których wyraźnie wymieniono regiony 

transgraniczne. 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”) ma na celu 

przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych 

w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz 

z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, 

EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, obszarów 

wiejskich, obszarów podlegających 

przemianom przemysłowym, obszarów o 

niskiej gęstości zaludnienia, wysp i 

regionów górskich. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 

do współpracy co najmniej jednego 

państwa członkowskiego ponad granicami 

i będą dotyczyły skutecznego 

programowania, w tym przepisów 

dotyczących pomocy technicznej, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli 

oraz zarządzania finansami. 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 

do współpracy co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i regionu ponad 

granicami i będą dotyczyły skutecznego 

programowania, w tym przepisów 

dotyczących pomocy technicznej, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli 

oraz zarządzania finansami. 

_________________ _________________ 

21 [Odniesienie] 21 [Odniesienie] 
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22 [Odniesienie] 22 [Odniesienie] 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

(3) W celu wspierania opartego na 

współpracy i harmonijnego rozwoju 

terytorium Unii na różnych poziomach 

oraz ograniczenia występujących nadal 

rozbieżności EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). W procesie tym należy 

uwzględnić zasady odnoszące się do 

wielopoziomowego sprawowania rządów i 

do partnerstwa, a także wzmocnić 

podejścia ukierunkowane na konkretne 

obszary. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Różne elementy Interreg powinny 

przyczynić się do realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju opisanych w 

Agendzie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030 przyjętej we 

wrześniu 2015 r. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien obejmować współpracę na 

granicach zarówno lądowych, jak i 

morskich, nie naruszając nowego 

komponentu dotyczącego współpracy 

regionów najbardziej oddalonych. 

__________________ __________________ 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

a co najmniej jednym państwem lub innym 

terytorium poza Unią. Dzięki objęciu 

wewnętrznej i zewnętrznej współpracy 

transgranicznej zakresem niniejszego 

rozporządzenia powinno nastąpić znaczne 

uproszczenie i ujednolicenie 

obowiązujących przepisów w porównaniu 

z okresem programowania 2014–2020, 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

lub regionem a co najmniej jednym 

państwem lub regionem lub innym 

terytorium poza Unią. Dzięki objęciu 

wewnętrznej i zewnętrznej współpracy 

transgranicznej zakresem niniejszego 

rozporządzenia powinno nastąpić znaczne 

uproszczenie i ujednolicenie 

obowiązujących przepisów w porównaniu 
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które będzie zauważalne dla instytucji 

programu w państwach członkowskich 

oraz dla organów partnerskich 

i beneficjentów spoza Unii. 

z okresem programowania 2014–2020, 

które będzie zauważalne dla instytucji 

programu w państwach członkowskich 

oraz dla organów partnerskich 

i beneficjentów spoza Unii. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Komponent obejmujący współpracę 

transnarodową i morską powinien zmierzać 

do intensyfikacji współpracy za pomocą 

przedsięwzięć sprzyjających 

zintegrowanemu rozwojowi 

terytorialnemu, powiązanych 

z priorytetami unijnej polityki spójności 

oraz powinien także obejmować morską 

współpracę transgraniczną. Współpraca 

transnarodowa powinna obejmować 

większe obszary w kontynentalnej części 

Unii, zważywszy że współpraca morska 

powinna obejmować terytoria wokół 

basenów morskich oraz uwzględniać 

współpracę transgraniczną na granicach 

morskich w okresie programowania 

2014–2020. Aby umożliwić 

kontynuowanie wcześniejszej morskiej 

współpracy transgranicznej na gruncie 

szerszych ram współpracy morskiej należy 

zapewnić maksymalną elastyczność, 

w szczególności poprzez określenie 

zasięgu terytorialnego, celów 

szczegółowych takiej współpracy, 

wymogów dotyczących projektu 

partnerstwa oraz tworzenie 

podprogramów oraz specjalnych 

komitetów sterujących. 

(6) Komponent obejmujący współpracę 

transnarodową i morską powinien zmierzać 

do intensyfikacji współpracy za pomocą 

przedsięwzięć sprzyjających 

zintegrowanemu rozwojowi 

terytorialnemu, powiązanych z 

priorytetami unijnej polityki spójności, 

przy pełnym poszanowaniu zasady 

pomocniczości. Współpraca transnarodowa 

powinna obejmować obszary 

transnarodowe oraz, w stosownych 

przypadkach, terytoria wokół basenów 

morskich, których zasięg geograficzny 

wykracza poza zasięg programów 

transgranicznych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny komponent „regiony 

najbardziej oddalone”, aby umożliwić 

regionom najbardziej oddalonym 

współpracę z sąsiednimi krajami 

i terytoriami w jak najbardziej wydajny 

i prosty sposób. 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny, dodatkowy 

komponent „regiony najbardziej 

oddalone”, aby umożliwić regionom 

najbardziej oddalonym współpracę 

z państwami trzecimi, krajami i terytoriami 

zamorskimi lub z organizacjami integracji 

i współpracy regionalnej w jak najbardziej 

wydajny i prosty sposób, z 

uwzględnieniem ich specyfiki. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z programów współpracy 

międzyregionalnej w ramach programu 

Interreg oraz z uwagi na brak takiej 

współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 komponent 

dotyczący współpracy międzyregionalnej 

należy tak ukierunkować, aby przede 

wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 

polityki spójności. Komponent ten 

powinien zostać zatem ograniczony do 

dwóch programów: jeden będzie 

umożliwiał wszelkiego rodzaju 

doświadczenia, innowacyjne podejścia 

i budowanie zdolności na użytek 

programów w ramach obu celów, a także 

wspieranie europejskich ugrupowań 

(8) W oparciu o pozytywne 

doświadczenia wyniesione z programów 

współpracy międzyregionalnej w ramach 

programu Interreg z jednej strony oraz, z 

drugiej strony, z uwagi na brak takiej 

współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 współpraca 

międzyregionalna między miastami i 

regionami polegająca na wymianie 

doświadczeń, rozwijaniu zdolności na 

użytek programów w ramach obu celów 

(„Europejska współpraca terytorialna” 

oraz „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”) jest ważnym elementem w 

procesie wypracowywania wspólnych 

rozwiązań w dziedzinie polityki spójności i 

budowania trwałych partnerstw. W 
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współpracy terytorialnej („EUWT”), 

utworzonych lub tworzonych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady24, 

a drugi będzie służył doskonaleniu analizy 

tendencji rozwojowych. Współpraca 

oparta na projektach w całej Unii 

powinna zostać włączona do nowego 

komponentu dotyczącego 

międzyregionalnych innowacyjnych 

inwestycji i być ściśle związana 
z realizacją komunikatu Komisji 

„Zwiększanie innowacyjności 

europejskich regionów: Strategie na rzecz 

trwałego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu”25, 

w szczególności aby wesprzeć tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji 
w takich dziedzinach, jak energia, 

modernizacja przemysłu czy branża rolno-

spożywcza. Wreszcie, zintegrowany rozwój 

terytorialny ukierunkowany 

w szczególności na miejskie obszary 

funkcjonalne lub obszary miejskie 

powinien być głównie przedmiotem 

programów w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz jednego 

instrumentu towarzyszącego „Europejska 

inicjatywa miejska”. Te dwa programy 
w ramach komponentu „Współpraca 

międzyregionalna” powinny obejmować 

całą Unię i być również otwarte na udział 

państw trzecich. 

związku z tym należy kontynuować 

istniejące programy, a w szczególności 

wspieranie współpracy opartej na 

projektach, w tym europejskich 

ugrupowań współpracy terytorialnej 

(„EUWT”), a także strategie współpracy 

makroregionalnej. 

__________________  

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19). 

 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zwiększanie 

innowacyjności europejskich regionów: 

Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” – COM(2017) 
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376 final z 18.7.2017. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Nowa inicjatywa w zakresie 

międzyregionalnych innowacyjnych 

inwestycji powinna opierać się na 

inteligentnej specjalizacji i powinna być 

wykorzystywana, by wspierać tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji w 

takich dziedzinach, jak energia, 

modernizacja przemysłu, gospodarka o 

obiegu zamkniętym, innowacje społeczne, 

środowisko naturalne lub sektor rolno-

spożywczy, a także by ułatwić podmiotom 

zaangażowanym w realizację strategii 

inteligentnej specjalizacji ściślejszą 

współpracę w celu zwiększania skali 

innowacji oraz wprowadzania 

innowacyjnych produktów i procesów na 

rynek europejski. Dowody wskazują, że na 

etapie testowania i zatwierdzania nowych 

technologii (np. kluczowych technologii 

prorozwojowych) utrzymuje się stała 

niewydolność systemowa, zwłaszcza gdy 

innowacje są wynikiem integracji 

uzupełniających się specjalizacji 

regionalnych tworzących innowacyjne 

łańcuchy wartości. Taka niewydolność ma 

szczególnie krytyczne znaczenie w fazie 

między pilotażem a pełnym 

wprowadzeniem na rynek. W 

strategicznych obszarach 

technologicznych i przemysłowych MŚP 

nie mogą obecnie liczyć na doskonałą i 

otwartą ogólnoeuropejską połączoną 

infrastrukturę demonstracyjną. Programy 

w ramach inicjatywy współpracy 

międzyregionalnej powinny obejmować 

całą Unię Europejską i być również 

otwarte na udział krajów i terytoriów 

zamorskich, państw trzecich, ich regionów 

i organizacji integracji i współpracy 
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regionalnej, w szczególności 

sąsiadujących z regionami najbardziej 

oddalonymi. Należy zachęcać do synergii 

między międzyregionalnym 

inwestowaniem w innowacje a innymi 

istotnymi programami UE, takimi jak 

programy w ramach europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

„Horyzont 2020”, strategie rynku 

cyfrowego dla Europy i program na rzecz 

jednolitego rynku, gdyż zwiększą one 

wpływ inwestycji i zapewnią lepszą 

wartość dla obywateli. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 

(9) Należy ustalić obiektywne wspólne 

kryteria wyznaczania kwalifikujących się 

regionów i obszarów. W tym celu należy 

oprzeć identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 

__________________ __________________ 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy nadal wspierać, lub (10) Należy nadal wspierać, lub 
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odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISRWM28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej i morskiej, 

a także programy współpracy regionów 

najbardziej oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISRWM-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami 

w ramach IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISRWM-współpraca 

transgraniczna, z zastrzeżeniem 

maksymalnej kwoty określonej 

w odpowiednim akcie prawnym, tzn. 

do 3 % puli środków finansowych 

w ramach IPA III oraz do 4 % puli 

środków finansowych na program 

o określonym zasięgu geograficznym 

„Sąsiedztwo” na podstawie art. 4 ust. 2 

lit. a) ISRWM. 

odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISRWM28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej, a także 

programy współpracy regionów najbardziej 

oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISRWM-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami 

w ramach IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISRWM-współpraca 

transgraniczna, z zastrzeżeniem 

maksymalnej kwoty określonej 

w odpowiednim akcie prawnym. 

__________________ __________________ 

27 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

27 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

28 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

28 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
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Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Należy zwrócić szczególną uwagę 

na regiony, które stają się nowymi 

granicami Unii, aby zapewnić 

odpowiednią ciągłość bieżących 

programów współpracy. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie wspólnych 

wysiłków w walce z migracją 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji, a także 

rozwoju regionalnego i lokalnego. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie wspólnych 
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nieuregulowaną i przemytem migrantów. wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną i przemytem migrantów. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Rozwój synergii z unijnymi 

programami działań zewnętrznych i 

rozwoju powinien również przyczyniać się 

do zapewnienia maksymalnego 

oddziaływania przy jednoczesnym 

przestrzeganiu zasady spójności polityki 

na rzecz rozwoju, określonej w art. 208 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE). Osiągnięcie 

spójności we wszystkich obszarach 

polityki Unii ma kluczowe znaczenie dla 

osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W świetle specyfiki unijnych 

regionów najbardziej oddalonych 

niezbędne jest przyjęcie środków 

dotyczących warunków, na których 

podstawie regiony te mogą uzyskać dostęp 

do funduszy strukturalnych. 

W konsekwencji niektóre przepisy 

niniejszego rozporządzenia powinny zostać 

dostosowane do specyfiki regionów 

najbardziej oddalonych w celu 

uproszczenia i zacieśniania współpracy 

z ich państwami sąsiadującymi, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 

Komisji „Silniejsze i odnowione 

partnerstwo strategiczne z regionami 

(14) W świetle specyfiki unijnych 

regionów najbardziej oddalonych 

niezbędne jest przyjęcie środków 

dotyczących poprawy warunków, na 

których podstawie regiony te mogą 

uzyskać dostęp do funduszy 

strukturalnych. W konsekwencji niektóre 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

powinny zostać dostosowane do specyfiki 

regionów najbardziej oddalonych w celu 

uproszczenia i zacieśniania ich współpracy 

z państwami trzecimi i KTZ, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 

Komisji „Silniejsze i odnowione 

partnerstwo strategiczne z regionami 
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najbardziej oddalonymi UE”31. najbardziej oddalonymi UE”31. 

_________________ _________________ 

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Komitetu Regionów i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 

i odnowione partnerstwo strategiczne 

z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 

COM(2017) 623 final z 24.10.2017. 

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Komitetu Regionów i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 

i odnowione partnerstwo strategiczne 

z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 

COM(2017) 623 final z 24.10.2017. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Niniejsze rozporządzenie 

ustanawia możliwość uczestnictwa krajów 

i terytoriów zamorskich (KTZ) w 

programach Interreg. Należy uwzględnić 

specyfikę i wyzwania KTZ w celu 

ułatwienia im skutecznego dostępu i 

uczestnictwa. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 

w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową i morską, 

współpracę między regionami najbardziej 

oddalonymi i współpracę 

międzyregionalną oraz margines swobody 

między tym elementami do dyspozycji 

państw członkowskich. W porównaniu 

z okresem programowania na lata 2014–

2020 udział przeznaczony na współpracę 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 

w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową, współpracę 

między regionami najbardziej oddalonymi 

i współpracę międzyregionalną oraz 

margines swobody między tymi 

elementami do dyspozycji państw 

członkowskich. Z uwagi na globalizację 

współpraca w celu pobudzenia inwestycji 

zwiększających zatrudnienie i wzrost oraz 
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transgraniczną powinien zostać 

zmniejszony, podczas gdy udział na 

współpracę transnarodową i morską – 

zwiększony ze względu na włączenie 

współpracy morskiej, przy czym należy 

stworzyć nowy komponent dotyczący 

współpracy regionów najbardziej 

oddalonych. 

wspólne inwestycje z innymi regionami 

powinna być jednak determinowana 

również przez wspólne cechy i ambicje 

regionów, a niekoniecznie przez granice, 

w związku z czym należy udostępnić 

wystarczające dodatkowe środki na nową 

inicjatywę na rzecz międzyregionalnych 

inwestycji w zakresie innowacji, aby móc 

reagować na sytuację na rynku 

światowym. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W kontekście wyjątkowych 

i szczególnych okoliczności na wyspie 

Irlandii i w celu wsparcia współpracy 

Północ-Południe na podstawie 

porozumienia wielkopiątkowego należy 

kontynuować nowy program 

transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć 

go na doświadczeniach poprzednich 

programów obejmujących hrabstwa 

graniczne Irlandii i Irlandii Północnej. 

Uwzględniając jego praktyczne znaczenie 

należy zapewnić, by w przypadku gdy 

program jest ukierunkowany na pokój 

i pojednanie, EFRR przyczyniał się w tych 

regionach także do wspierania stabilności 

społecznej, gospodarczej i regionalnej, 

w szczególności poprzez działania na rzecz 

spójności między miejscowymi 

społecznościami. Zważywszy na specyfikę 

programu powinien być on zarządzany 

w sposób zintegrowany, przy 

uwzględnieniu wkładu Zjednoczonego 

Królestwa włączonego do programu jako 

zewnętrzne dochody przeznaczone na 

określony cel. Niektóre przepisy dotyczące 

wyboru operacji w niniejszym 

rozporządzeniu nie powinny mieć 

zastosowania do tego programu 

w odniesieniu do operacji na rzecz pokoju 

(18) W kontekście wyjątkowych 

i szczególnych okoliczności na wyspie 

Irlandii i w celu wsparcia współpracy 

Północ-Południe na podstawie 

porozumienia wielkopiątkowego należy 

kontynuować nowy program 

transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć 

go na doświadczeniach poprzednich 

programów obejmujących hrabstwa 

graniczne Irlandii i Irlandii Północnej. 

Uwzględniając jego praktyczne znaczenie 

należy zapewnić, by w przypadku gdy 

program jest ukierunkowany na pokój 

i pojednanie, EFRR przyczyniał się w tych 

regionach także do wspierania stabilności 

społecznej, gospodarczej i regionalnej oraz 

współpracy, w szczególności poprzez 

działania na rzecz spójności między 

miejscowymi społecznościami. 

Zważywszy na specyfikę programu 

powinien być on zarządzany w sposób 

zintegrowany, przy uwzględnieniu wkładu 

Zjednoczonego Królestwa włączonego do 

programu jako zewnętrzne dochody 

przeznaczone na określony cel. Niektóre 

przepisy dotyczące wyboru operacji 

w niniejszym rozporządzeniu nie powinny 

mieć zastosowania do tego programu 

w odniesieniu do operacji na rzecz pokoju 
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i pojednania. i pojednania. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zmaksymalizowania 

wpływu Interreg zasadnicza część wsparcia 

unijnego powinna być przeznaczona na 

ograniczoną liczbę celów polityki. 

(20) W celu zmaksymalizowania 

wpływu Interreg zasadnicza część wsparcia 

unijnego powinna być przeznaczona na 

ograniczoną liczbę celów polityki. Należy 

wzmocnić synergię i komplementarność 

między komponentami INTERREG. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przepisy dotyczące przygotowania, 

zatwierdzenia i zmiany programów 

Interreg, jak również rozwoju 

terytorialnego, wyboru operacji, 

monitorowania i oceny, instytucji 

programu, audytu operacji, oraz 

przejrzystości i komunikacji należy 

dostosować do specyfiki programów 

Interreg względem przepisów określonych 

w rozporządzeniu (UE) [nowe RWP]. 

(21) Przepisy dotyczące przygotowania, 

zatwierdzenia i zmiany programów 

Interreg, jak również rozwoju 

terytorialnego, wyboru operacji, 

monitorowania i oceny, instytucji 

programu, audytu operacji, oraz 

przejrzystości i komunikacji należy 

dostosować do specyfiki programów 

Interreg względem przepisów określonych 

w rozporządzeniu (UE) [nowe RWP]. Te 

przepisy szczegółowe powinny być proste i 

jasne, aby uniknąć nadmiernie 

rygorystycznego wdrażania i dodatkowych 

obciążeń administracyjnych dla państw 

członkowskich i beneficjentów. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Należy nadal stosować przepisy 

dotyczące kryteriów wyboru operacji 

pozwalających na uznania ich za 

rzeczywiście wspólne i służące 

współpracy, dotyczące partnerstwa 

w ramach operacji Interreg i obowiązków 

wiodącego partnera, określone dla okresu 

programowania 2014–2020. Partnerzy 

w ramach Interreg powinni jednak 

współpracować we wszystkich czterech 

wymiarach (rozwój, wdrażanie, kadry, 

finansowanie), a w ramach współpracy 

regionów najbardziej oddalonych, w trzech 

z czterech wymiarów, ponieważ połączenie 

wsparcia ze środków EFRR i instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii powinno 

być prostsze, zarówno na poziomie 

programów, jak i operacji. 

(22) Należy nadal stosować przepisy 

dotyczące kryteriów wyboru operacji 

pozwalających na uznania ich za 

rzeczywiście wspólne i służące 

współpracy, dotyczące partnerstwa 

w ramach operacji Interreg i obowiązków 

wiodącego partnera, określone dla okresu 

programowania 2014–2020. Partnerzy 

w ramach Interreg powinni współpracować 

podczas opracowywania i realizacji, a 

także podczas zatrudniania personelu lub 

finansowania lub w obu obszarach, 

a w ramach współpracy regionów 

najbardziej oddalonych, w trzech 

z czterech wymiarów, ponieważ połączenie 

wsparcia ze środków EFRR i instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii powinno 

być prostsze, zarówno na poziomie 

programów, jak i operacji. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Ważnym i skutecznym narzędziem 

w programach współpracy 

transgranicznej są projekty oparte na 

kontaktach międzyludzkich i małe 

projekty mające na celu usuwanie 

przeszkód stwarzanych przez granice i 

przeszkód transgranicznych, wspieranie 

kontaktów między lokalnymi 

mieszkańcami, a tym samym integrowanie 

regionów przygranicznych i ich obywateli. 

Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty są 

realizowane w wielu obszarach, takich jak 

kultura, sport, turystyka, kształcenie i 

szkolenie, gospodarka, nauka, ochrona 

środowiska i ekologia, opieka zdrowotna, 

transport i małe projekty 

infrastrukturalne, współpraca 
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administracyjna i public relations. Jak 

stwierdzono również w opinii 

Europejskiego Komitetu Regionów pt. 

„Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 

w programach współpracy 

transgranicznej”32, projekty oparte na 

kontaktach międzyludzkich i małe 

projekty wnoszą wysoką europejską 

wartość dodaną i przyczyniają się 

znacząco do realizacji ogólnego celu 

programów współpracy transgranicznej. 

 __________________ 

32 Opinia Europejskiego Komitetu 

Regionów – Projekty oparte na 

kontaktach międzyludzkich i małe 

projekty w programach współpracy 

transgranicznej z dnia 12 lipca 2017 r. 

(Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 38). 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Konieczne jest wyjaśnienie 

przepisów dotyczących funduszy małych 

projektów, które to fundusze były 

wdrażane od początku istnienia Interreg, 

ale nigdy nie obejmowały ich przepisy 

szczegółowe. Jak określono w Opinii 

Europejskiego Komitetu Regionów 

„Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 

w programach współpracy 

transgranicznej”32, takie fundusze małych 

projektów odgrywają ważną rolę 

w budowaniu zaufania między 

obywatelami a instytucjami, przynoszą 

istotną wartość dodaną i przyczyniają się 

znacząco do realizacji ogólnego celu 

programów współpracy transgranicznej 

poprzez pokonywanie przeszkód 

stwarzanych przez granice oraz 

integrowanie stref przygranicznych i ich 

(23) Od początku istnienia Interreg 

projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty uzyskują 

wsparcie głównie z funduszy małych 

projektów lub innych podobnych 

instrumentów, których jednak nigdy nie 

obejmowały przepisy szczegółowe, dlatego 

też konieczne jest wyjaśnienie przepisów 

dotyczących funduszy małych projektów. 

Aby utrzymać wartość dodaną i zalety 

projektów opartych na kontaktach 

międzyludzkich i małych projektów, 

również w odniesieniu do rozwoju 

lokalnego i regionalnego, oraz aby 

uprościć zarządzanie finansowaniem 

małych projektów przez ostatecznych 

odbiorców, którzy często nie są 

przyzwyczajeni do stosowania funduszy 

Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 

powinno się stać wykorzystanie 
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obywateli. Aby uprościć zarządzanie 

finansowaniem małych projektów przez 

ostatecznych odbiorców, którzy często nie 

są przyzwyczajeni do stosowania funduszy 

Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 

powinno się stać wykorzystanie 

uproszczonych form kosztów oraz kwot 

ryczałtowych. 

uproszczonych form kosztów oraz kwot 

ryczałtowych. 

__________________  

32Opinia Europejskiego Komitetu 

Regionów – Projekty oparte na 

kontaktach międzyludzkich i małe 

projekty w programach współpracy 

transgranicznej z dnia 12 lipca 2017 r. 

(Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 38). 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego 

i związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, w szczególności 

w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 

programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 

skutecznych działań w ramach pomocy 

technicznej. 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego 

i związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, między innymi w zakresie 

regionalnych punktów kontaktowych 

(zwanych również antenami), które są 

kluczowymi punktami kontaktowymi dla 

wnioskodawców i wykonawców projektów, 

a tym samym pełnią funkcję 

bezpośredniego łącznika z wspólnymi 

sekretariatami lub odpowiednimi 

organami, ale w szczególności także 

w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 
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programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 

skutecznych działań w ramach pomocy 

technicznej. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) W ramach zmniejszania obciążeń 

administracyjnych Komisja, państwa 

członkowskie i regiony powinny ściśle 

współpracować, aby wykorzystać 

udoskonalone proporcjonalne 

rozwiązania dotyczące systemu 

zarządzania i kontroli danego programu 

Interreg, o których mowa w art. 77 

rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP]. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do powierzania EUWT 

funkcji instytucji zarządzającej lub do 

nakładania na takie ugrupowanie – lub 

inne transgraniczne podmioty prawne – 

odpowiedzialności za zarządzanie 

podprogramem, zintegrowaną inwestycją 

terytorialną lub jednym funduszem małych 

projektów lub ich większą liczbą, lub 

działania jako jedyny partner. 

(27) Państwa członkowskie powinny, w 

razie potrzeby, przekazywać nowemu lub, 

w stosownych przypadkach, istniejącemu 
EUWT funkcję instytucji zarządzającej lub 

nakładać na takie ugrupowanie – lub inne 

transgraniczne podmioty prawne – 

odpowiedzialność za zarządzanie 

podprogramem lub zintegrowaną 

inwestycją terytorialną lub działać jako 

jedyny partner. Państwa członkowskie 

powinny umożliwiać organom 

regionalnym i lokalnym oraz innym 

organom publicznym z poszczególnych 

państw członkowskich ustanawianie 

takich grup współpracy mających 

osobowość prawną oraz powinny 
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angażować organy lokalne i regionalne w 

swoje działania. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Aby kontynuować łańcuch 

płatności ustanowiony dla okresu 

programowania 2014–2020, tj. z Komisji 

do wiodącego partnera poprzez instytucję 

certyfikującą, należy nadal stosować ten 

łańcuch płatności w zadaniach w zakresie 

rachunkowości. Wsparcie unijne należy 

wypłacać wiodącym partnerom, o ile nie 

oznaczałoby to podwójnych opłat za 

przeliczenie na euro i z powrotem na inną 

walutę lub odwrotnie między wiodącym 

partnerem i innymi partnerami. 

(28) Aby kontynuować łańcuch 

płatności ustanowiony dla okresu 

programowania 2014–2020, tj. z Komisji 

do wiodącego partnera poprzez instytucję 

certyfikującą, należy nadal stosować ten 

łańcuch płatności w zadaniach w zakresie 

rachunkowości. Wsparcie unijne należy 

wypłacać wiodącym partnerom, o ile nie 

oznaczałoby to podwójnych opłat za 

przeliczenie na euro i z powrotem na inną 

walutę lub odwrotnie między wiodącym 

partnerem i innymi partnerami. Jeżeli nie 

przewidziano inaczej, partner wiodący 

powinien zapewniać, by pozostali 

partnerzy otrzymali całkowitą kwotę 

wkładu z danego funduszu Unii w całości 

oraz w terminie uzgodnionym przez 

wszystkich partnerów i zgodnie z tą samą 

procedurą, którą stosuje się w odniesieniu 

do partnera wiodącego. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Zgodnie z art. [63 ust. 9] 

rozporządzenia (UE, Euratom) [FR-

Omnibus] przepisy sektorowe mają 

uwzględniać potrzeby programów 

Europejskiej współpracy terytorialna 

(Interreg) zwłaszcza w odniesieniu do 

funkcji audytu. Przepisy dotyczące rocznej 

opinii z audytu, rocznego sprawozdania 

z kontroli i audytu operacji powinny być 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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zatem uproszczone i dostosowane do tych 

programów, które obejmują więcej niż 

jedno państwo członkowskie. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Należy ustanowić jasny łańcuch 

odpowiedzialności finansowej 

w odniesieniu do odzyskiwania środków 

w przypadku nieprawidłowości – od 

jedynego partnera lub innych partnerów za 

pośrednictwem wiodącego partnera 

i instytucję zarządzającą do Komisji. 

Należy wprowadzić przepisy dotyczące 

odpowiedzialności państw członkowskich, 

państw trzecich, krajów partnerskich lub 

krajów i terytoriów zamorskich, 

w przypadku gdy odzyskiwanie od 

jedynego partnera lub innych partnerów 

lub wiodącego partnera nie jest zakończone 

sukcesem, co oznacza, że państwa 

członkowskie zwraca środki instytucji 

zarządzającej. W konsekwencji w ramach 

programów Interreg nie ma marginesu na 

nieściągalne należności na poziomie 

beneficjenta. Niezbędne jest jednak 

wyjaśnienie przepisów dotyczących 

sytuacji, w której państwo członkowskie, 

państwo trzecie, kraj partnerski lub kraj 

i terytorium zamorskie nie zwróciłyby 

środków instytucji zarządzającej. Należy 

również wyjaśnić obowiązki wiodącego 

partnera w odniesieniu do odzyskiwania 

środków. Instytucji zarządzającej nie 

powinno się zwłaszcza zezwalać na 

nakładanie zobowiązania na wiodącego 

partnera polegającego na wszczęciu 

postępowania sądowego w innym 

państwie. 

(30) Należy ustanowić jasny łańcuch 

odpowiedzialności finansowej 

w odniesieniu do odzyskiwania środków 

w przypadku nieprawidłowości – od 

jedynego partnera lub innych partnerów za 

pośrednictwem wiodącego partnera 

i instytucję zarządzającą do Komisji. 

Należy wprowadzić przepisy dotyczące 

odpowiedzialności państw członkowskich, 

państw trzecich, krajów partnerskich lub 

krajów i terytoriów zamorskich, 

w przypadku gdy odzyskiwanie od 

jedynego partnera lub innych partnerów 

lub wiodącego partnera nie jest zakończone 

sukcesem, co oznacza, że państwa 

członkowskie zwraca środki instytucji 

zarządzającej. W konsekwencji w ramach 

programów Interreg nie ma marginesu na 

nieściągalne należności na poziomie 

beneficjenta. Niezbędne jest jednak 

wyjaśnienie przepisów dotyczących 

sytuacji, w której państwo członkowskie, 

państwo trzecie, kraj partnerski lub kraj 

i terytorium zamorskie nie zwróciłyby 

środków instytucji zarządzającej. Należy 

również wyjaśnić obowiązki wiodącego 

partnera w odniesieniu do odzyskiwania 

środków. Ponadto procedury związane z 

odzyskiwaniem środków powinny być 

ustanawiane i uzgadniane przez komitet 

monitorujący. Instytucji zarządzającej nie 

powinno się jednak zezwalać na 

nakładanie zobowiązania na wiodącego 

partnera polegającego na wszczęciu 

postępowania sądowego w innym 

państwie. 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (30a) Właściwe jest zachęcanie do 

dyscypliny finansowej. Jednocześnie w 

rozwiązaniach dotyczących umarzania 

zobowiązań budżetowych należy 

uwzględniać złożoność programów 

Interreg i ich wdrażania. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Chociaż programy Interreg 

z udziałem państw trzecich, krajów 

partnerskich lub krajów i terytoriów 

zamorskich należy wdrażać w ramach 

zarządzania dzielonego, współpracę 

między regionami najbardziej oddalonymi 

można realizować w ramach zarządzania 

pośredniego. Należy określić szczegółowe 

przepisy dotyczące sposobu wdrażania 

tych programów w całości lub w części 

w ramach zarządzania pośredniego. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

     

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Programy zewnętrznej współpracy 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. W 

stosownych przypadkach programy 
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transgranicznej powinny jednak 

przestrzegać, w stosownych przypadkach, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

zewnętrznej współpracy transgranicznej 

powinny jednak przestrzegać, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Wspieranie Europejskiej 

współpracy terytorialnej jest głównym 

priorytetem unijnej polityki spójności. 

Wsparcie dla MŚP na pokrycie kosztów 

projektów w ramach Europejskiej 

współpracy terytorialnej jest już objęte 

wyłączeniem grupowym na mocy 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/20141a (ogólne rozporządzenie w 

sprawie wyłączeń blokowych – GBER). 

W wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej na lata 2014–20202a oraz 

w sekcji GBER dotyczącej pomocy 

regionalnej zawarto również przepisy 

szczególne dotyczące pomocy regionalnej 

na inwestycje dokonywane przez 

przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. W 

świetle zdobytego doświadczenia pomoc 

na projekty w ramach Europejskiej 

współpracy terytorialnej powinna mieć 

jedynie ograniczony wpływ na 

konkurencję i wymianę handlową między 

państwami członkowskimi, w związku z 

czym Komisja powinna mieć możliwość 

stwierdzenia, że taka pomoc jest zgodna z 

rynkiem wewnętrznym, oraz że 

finansowanie udzielane w ramach 

projektów Europejskiej współpracy 

terytorialnej może podlegać wyłączeniu 

grupowemu. 

 _____________________ 

 1a Rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). 

2a Wytyczne w sprawie pomocy 

regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. C 

209 z 23.7.2013, s. 1). 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

przepisy dotyczące celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) na 

potrzeby zacieśnienia współpracy między 

państwami członkowskimi w Unii oraz 

między odpowiednio państwami 

członkowskimi i przyległymi państwami 

trzecimi, krajami partnerskimi, innymi 

terytoriami lub krajami i terytoriami 

zamorskimi (KTZ). 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

przepisy dotyczące celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) na 

potrzeby zacieśnienia współpracy między 

państwami członkowskimi i ich regionami 

w Unii oraz między odpowiednio 

państwami członkowskimi, ich regionami 

i państwami trzecimi, krajami 

partnerskimi, innymi terytoriami lub 

krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) 

lub organizacjami integracji i współpracy 

regionalnej lub grupą państw trzecich 

należących do organizacji regionalnej. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „transgraniczny podmiot prawny” 

oznacza podmiot prawny ustanowiony na 

podstawie przepisów jednego z państw 

uczestniczących w programie Interreg, pod 

warunkiem że jest on powołany przez 

organy terytorialne lub inne podmioty z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących. 

4) „transgraniczny podmiot prawny” 

oznacza podmiot prawny, w tym 

euroregion, ustanowiony na podstawie 

przepisów jednego z państw 

uczestniczących w programie Interreg, pod 

warunkiem że jest on powołany przez 

organy terytorialne lub inne podmioty z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a) „organizacje integracji i 

współpracy regionalnej” oznaczają 

związek państw członkowskich lub 

regionów położonych w tej samej strefie 

geograficznej, mający na celu ściślejszą 

współpracę w obszarach wspólnego 

zainteresowania. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) współpracę transgraniczną między 

przyległymi regionami w celu wspierania 

zintegrowanego rozwoju regionalnego 

(komponent 1): 

1) współpracę transgraniczną między 

przyległymi regionami w celu wspierania 

zintegrowanego i harmonijnego rozwoju 

regionalnego (komponent 1): 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej dwóch państw członkowskich lub 

między przyległymi lądowymi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej dwóch 

państw członkowskich lub między 

przyległymi lądowymi lub morskimi 

regionami przygranicznymi co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i jednego z poniższych podmiotów lub ich 

większej liczby: 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

z poniższych podmiotów lub ich większej 

liczby: 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) współpracę transnarodową 

i współpracę morską na większych lub 

transnarodowych terytoriach lub wokół 

basenów morskich, obejmującą krajowych, 

regionalnych i lokalnych partnerów 

programów w państwach członkowskich, 

państwach trzecich i na Grenlandii w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”; w przypadku 

odnoszenia się jedynie do współpracy 

transnarodowej: „komponent 2A”; 

w przypadku odnoszenia się do 

współpracy morskiej: „komponent 2B”); 

2) współpracę transnarodową na 

większych lub transnarodowych terytoriach 

lub wokół basenów morskich, obejmującą 

krajowych, regionalnych i lokalnych 

partnerów programów w państwach 

członkowskich, państwach trzecich i 

krajach i terytoriach zamorskich w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”); 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) współpracę regionów najbardziej 

oddalonych, między nimi i z sąsiadującymi 

państwami trzecimi i krajami partnerskimi 

lub krajami i terytoriami zamorskimi lub 

3) współpracę regionów najbardziej 

oddalonych, między nimi i z sąsiadującymi 

państwami trzecimi i krajami partnerskimi 

lub krajami i terytoriami zamorskimi lub 
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kilkoma z nich w celu uproszczenia 

integracji regionalnej w ich sąsiedztwie 

(„komponent 3”); 

organizacjami integracji i współpracy 

regionalnej lub kilkoma z nich w celu 

uproszczenia integracji regionalnej i 

harmonijnego rozwoju w ich sąsiedztwie 

(„komponent 3”); 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) realizacji wspólnych projektów 

rozwoju międzyregionalnego; 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt i b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) budowania zdolności między 

partnerami w całej Unii w związku z: 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) określania i rozpowszechniania 

dobrych praktyk oraz ich zastosowania, 

głównie w programach operacyjnych 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu”; 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iib) wymiany doświadczeń dotyczących 

identyfikacji, przenoszenia i 

rozpowszechniania najlepszych praktyk w 

zakresie zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich, w tym powiązań 

między miastem i wsią; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) ustanowienia, funkcjonowania i 

wykorzystania europejskiego mechanizmu 

transgranicznego, o którym mowa w 

rozporządzeniu (UE) .../... [nowy 

europejski mechanizm transgraniczny]. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) międzyregionalne innowacyjne 

inwestycje poprzez komercjalizację 

i rozszerzanie międzyregionalnych 

innowacyjnych projektów mogących 

zachęcić do rozwoju europejskich 

łańcuchów wartości („komponent 5”). 

skreśla się 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 
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obejmowane są regiony Unii na poziomie 

NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych 

z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi. 

obejmowane są regiony Unii na poziomie 

NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych lub 

morskich z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi, nie naruszając 

ewentualnych dostosowań niezbędnych do 

zapewnienia spójności i ciągłości 

obszarów współpracy określonych w 

okresie programowania 2014–2020. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone konstrukcją naziemną 

nad morzem, są również wspierane 

w ramach współpracy transgranicznej. 

skreśla się 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę i Monako. 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę, Monako i San 

Marino. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 4. Do celów zewnętrznej współpracy 
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transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych między 

państwami członkowskimi i krajami 

partnerskimi kwalifikowalne w ramach 

IPA III lub ISRWM. 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych lub morskich 

między państwami członkowskimi 

i krajami partnerskimi kwalifikowalne 

w ramach IPA III lub ISRWM. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5 Zasięg geograficzny współpracy 

transnarodowej i morskiej 

Zasięg geograficzny współpracy 

transnarodowej 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej i morskiej regiony objęte 

wsparciem EFRR są regionami Unii na 

poziomie NUTS 2 obejmującymi 

sąsiadujące obszary funkcjonalne, przy 

uwzględnieniu w stosownych przypadkach 

strategii makroregionalnych i na rzecz 

basenu morskiego. 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej regiony objęte wsparciem 

EFRR są regionami Unii na poziomie 

NUTS 2 obejmującymi sąsiadujące 

obszary funkcjonalne, z zastrzeżeniem 

ewentualnych dostosowań niezbędnych do 

zapewnienia spójności i ciągłości takiej 

współpracy na większych spójnych 

obszarach określonych w okresie 

programowania 2014–2020 i przy 

uwzględnieniu w stosownych przypadkach 

strategii makroregionalnych i na rzecz 

basenu morskiego. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca transnarodowa i współpraca 

morska programów Interreg może 

obejmować: 

Współpraca transnarodowa programów 

Interreg może obejmować: 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Grenlandię b) kraje i terytoria zamorskie 

korzystające ze wsparcia w ramach 

programu KTZ; 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Regiony, państwa trzecie lub kraje 

partnerskie wskazane w ust. 2 są regionami 

Unii na poziomie NUTS 2, a w razie braku 

klasyfikacji NUTS odpowiednimi 

obszarami. 

3. Regiony, państwa trzecie, kraje 

partnerskie lub KTZ wskazane w ust. 2 są 

regionami Unii na poziomie NUTS 2, 

a w razie braku klasyfikacji NUTS 

odpowiednimi obszarami. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy Interreg regionów 

najbardziej oddalonych mogą obejmować 

sąsiadujące kraje partnerskie wspierane ze 

środków ISRWM lub kraje i terytoria 

zamorskie wspierane ze środków PKTZ 

lub obie kategorie krajów. 

2. Programy Interreg regionów 

najbardziej oddalonych mogą obejmować 

kraje partnerskie wspierane ze środków 

ISRWM, kraje i terytoria zamorskie 

wspierane ze środków PKTZ, organizacje 

współpracy regionalnej lub wszystkie te 

kategorie podmiotów. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasięg geograficzny współpracy regionów 

najbardziej oddalonych i 

międzyregionalnych innowacyjnych 

inwestycji 

Zasięg geograficzny współpracy regionów 

najbardziej oddalonych  

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odniesieniu do jakiegokolwiek 

programu Interreg w komponencie 4 lub 

w odniesieniu do międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji w komponencie 

5 wsparciem EFRR objęte jest całe 

terytorium Unii. 

1. W odniesieniu do jakiegokolwiek 

programu Interreg w komponencie 4 

wsparciem EFRR objęte jest całe 

terytorium Unii, w tym regiony najbardziej 

oddalone. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy Interreg w komponencie 

4 mogą obejmować całość lub część 

państw trzecich, krajów partnerskich, 

innych terytoriów lub krajów i terytoriów 

zamorskich, o których mowa w art. 4, 5 i 6, 

niezależnie od tego, czy są wspierane 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii. 

2. Programy Interreg w komponencie 

4 mogą obejmować całość lub część 

państw trzecich, krajów partnerskich, 

innych terytoriów lub krajów i terytoriów 

zamorskich, o których mowa w art. 4, 5 i 6, 

niezależnie od tego, czy są wspierane 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii. Państwa trzecie mogą 

uczestniczyć w tych programach, pod 

warunkiem że wniosą wkład finansowy w 

postaci zewnętrznych dochodów 

przeznaczonych na określony cel. 
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Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Akt wykonawczy, o którym mowa 

w ust. 1, obejmuje wykaz 

wyszczególniający regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 uwzględnione do celów 

przypisania środków EFRR na współpracę 

transgraniczną na wszystkich granicach 

wewnętrznych oraz na granicach 

zewnętrznych objętych instrumentami 

finansowania zewnętrznego Unii, jak 

również wykaz wyszczególniający regiony 

Unii na poziomie NUTS 3 uwzględnione 

do celów przydzielenia środków w ramach 

komponentu 2B, o którym mowa w art. 9 

ust. 3 lit. a). 

2. Akt wykonawczy, o którym mowa 

w ust. 1, obejmuje wykaz 

wyszczególniający regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 uwzględnione do celów 

przypisania środków EFRR na współpracę 

transgraniczną na wszystkich granicach 

wewnętrznych oraz na granicach 

zewnętrznych objętych instrumentami 

finansowania zewnętrznego Unii. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W wykazie, o którym mowa 

w ust. 1, wymienia się również regiony 

państw trzecich lub krajów partnerskich 

lub terytoria poza Unią, które nie 

otrzymują wsparcia ze środków EFRR lub 

instrumentów finansowania zewnętrznego 

Unii. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

   

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki z EFRR na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 

wynoszą 8 430 000 000 EUR z ogólnych 

1. Środki na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 

wynoszą 11 165 910 000 EUR (według cen 
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środków dostępnych na zobowiązania 

budżetowe z EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności na okres programowania 2021–

2027, zgodnie z art. [102 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

z 2018 r.) z ogólnych środków dostępnych 

na zobowiązania budżetowe z EFRR, 

EFS+ i Funduszu Spójności na okres 

programowania 2021–2027, zgodnie z art. 

[103 ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP]. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 

są przydzielone w następujący sposób: 

2. 10 195 910 000 EUR (91,31 %) ze 

środków, o których mowa w ust. 1, jest 

przydzielone w następujący sposób: 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 52,7 % (tj. ogółem 

4 440 000 000 EUR) na współpracę 

transgraniczną (komponent 1); 

a) 7 500 000 000 EUR (67,16 %) na 

współpracę transgraniczną (komponent 1); 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) 31,4 % (tj. ogółem 2 649 900 000 

EUR) na współpracę transnarodową 

i współpracę morską (komponent 2); 

b) 1 973 600 880 EUR (17,68 %) na 

współpracę transnarodową (komponent 2); 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) 3,2 % (tj. ogółem 

270 100 000 EUR) na współpracę 

regionów najbardziej oddalonych 

(komponent 3); 

c) 357 309 120 EUR (3,2 %) na 

współpracę regionów najbardziej 

oddalonych (komponent 3); 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) 1,2 % (tj. ogółem 

100 000 000 EUR) na współpracę 

międzyregionalną (komponent 4); 

d) 365 000 000 EUR (3,27 %) na 

współpracę międzyregionalną (komponent 

4); 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) 11,5 % (tj. ogółem 970 000 000 

EUR) dla międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji (komponent 5). 

skreśla się 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) regiony na poziomie NUTS 3 dla 

komponentu 1 i te regiony na poziomie 

NUTS 3, które zostały wyszczególnione 

w akcie wykonawczym na podstawie art. 8 

ust. 2, dla komponentu 2B; 

a) regiony na poziomie NUTS 3 dla 

komponentu 1 wyszczególnione w akcie 

wykonawczym na podstawie art. 8 ust. 2; 
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Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) regiony Unii na poziomie NUTS 2 

dla komponentów 2A i 3. 

b) regiony Unii na poziomie NUTS 2 

dla komponentu 2. 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) regiony Unii na poziomie NUTS 2 

i 3 dla komponentu 3. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. 970 000 000 EUR (8,69 %) ze 

środków, o których mowa w ust. 1, 

przeznacza się na nową inicjatywę 

dotyczącą międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji, o której mowa 

w art. 15a (nowym). 

 Jeżeli do dnia 31 grudnia 2026 r. Komisja 

nie przeznaczyła wszystkich dostępnych 

zasobów, o których mowa w ust. 1, na 

projekty wybrane w ramach tej inicjatywy, 

pozostałe niezaangażowane salda zostają 

ponownie przydzielone na komponenty 1–

4. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że odpowiadające kwoty są zapewnione 

przez IPA III-współpraca transgraniczna i 

ISRWM-współpraca transgraniczna na 

podstawie odpowiedniego strategicznego 

dokumentu programowego. 

Równoważność ta ma zastosowanie do 

maksymalnej kwoty określonej w akcie 

prawnym dotyczącym IPA III oraz 

ISRWM. 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że co najmniej odpowiadające kwoty są 

zapewnione przez IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISRWM-współpraca 

transgraniczna na podstawie 

odpowiedniego strategicznego dokumentu 

programowego. Wkład ten ma 

zastosowanie do maksymalnej kwoty 

określonej w akcie prawnym dotyczącym 

IPA III oraz ISRWM. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) program Interreg nie może zostać 

zrealizowany zgodnie z planem z uwagi na 

problemy w stosunkach między 

uczestniczącymi państwami. 

b) w należycie uzasadnionych 

przypadkach program Interreg nie może 

zostać zrealizowany zgodnie z planem 

z uwagi na problemy w stosunkach między 

uczestniczącymi państwami; 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do komponentu 2 programu 

Interreg zatwierdzonego przez Komisję 

udział kraju partnerskiego lub Grenlandii 

zostaje zakończony, jeżeli dojdzie do 

jednej z sytuacji określonych w ust. 3 

akapit pierwszy lit. a) i b): 

W odniesieniu do komponentu 2 programu 

Interreg zatwierdzonego przez Komisję 

udział kraju partnerskiego bądź kraju lub 

terytorium zamorskiego zostaje 

zakończony, jeżeli dojdzie do jednej 

z sytuacji określonych w ust. 3 akapit 

pierwszy lit. a) i b): 
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Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) program Interreg został zakończony 

w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 

najważniejsze wspólne wyzwania 

w zakresie rozwoju nie mogą zostać 

przezwyciężone bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub Grenlandii; 

a) program Interreg został zakończony 

w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 

najważniejsze wspólne wyzwania 

w zakresie rozwoju nie mogą zostać 

przezwyciężone bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub KTZ; 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) by program Interreg był nadal 

realizowany bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub Grenlandii. 

c) by program Interreg był nadal 

realizowany bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub KTZ. 

 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku gdy państwo trzecie 

lub kraj partnerski przekazujące wkład na 

program Interreg ze środków krajowych, 

który nie stanowi krajowego 

współfinansowania dla wsparcia ze 

środków EFRR lub instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii, 

zmniejszą wkład w trakcie realizacji 

programów Interreg, albo ogólnie albo 

w odniesieniu do wspólnych operacji, które 

zostały już wybrane i otrzymały dokument 

przewidziany w art. 22 ust. 6, 

uczestniczące państwo członkowskie lub 

6. W przypadku gdy państwo trzecie, 

kraj partnerski lub kraje i terytoria 

zamorskie przekazujące wkład na program 

Interreg ze środków krajowych, który nie 

stanowi krajowego współfinansowania dla 

wsparcia ze środków EFRR lub 

instrumentów finansowania zewnętrznego 

Unii, zmniejszą wkład w trakcie realizacji 

programów Interreg, albo ogólnie albo 

w odniesieniu do wspólnych operacji, które 

zostały już wybrane i otrzymały dokument 

przewidziany w art. 22 ust. 6, 

uczestniczące państwo członkowskie lub 
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uczestniczące państwa członkowskie 

wnoszą o zastosowanie wariantów 

określonych w ust. 4 akapit drugi. 

uczestniczące państwa członkowskie 

wnoszą o zastosowanie wariantów 

określonych w ust. 4 akapit drugi 

niniejszego artykułu. 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 70 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 

w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISRWM] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 80 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 

w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISRWM] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz celów szczegółowych dla 

EFRR określonych w art. [2] 

rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 

w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 

przypadkach – instrumenty finansowania 

zewnętrznego Unii mogą również 

przyczynić się do realizacji celów 

szczegółowych w ramach celu polityki nr 4 

poprzez: 

3. Oprócz celów szczegółowych dla 

EFRR określonych w art. [2] 

rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 

w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 

przypadkach – instrumenty finansowania 

zewnętrznego Unii przyczyniają się 

również do realizacji celów szczegółowych 

w ramach celu polityki nr 4 poprzez: 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2B: 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2: 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej 

i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami i instytucjami, zwłaszcza 

w celu wyeliminowania przeszkód 

prawnych i innych barier w regionach 

granicznych; 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej i 

administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, w tym projektów opartych 

na kontaktach międzyludzkich, 

podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
i instytucjami, zwłaszcza w celu 

wyeliminowania przeszkód prawnych i 

innych barier w regionach granicznych; 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. 

5. W ramach programów Interreg 

w komponentach 1, 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii mogą 

przyczyniać się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną, 

integracją ekonomiczną i społeczną 
migrantów i uchodźców objętych ochroną 

międzynarodową. 
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Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dodatkowe alokacje 15 % środków 

z EFRR i – w stosownych przypadkach –

instrumentów finansowania zewnętrznego 

Unii w ramach priorytetów innych niż 

pomoc techniczna na każdy program 

Interreg w komponentach 1, 2 i 3 

przydziela sią na cel szczegółowy Interreg 

„lepsze zarządzanie Interreg” lub na 

zewnętrzny cel szczegółowy Interreg 

„bezpieczniejsza i lepiej chroniona 

Europa”. 

2. W obrębie środków z EFRR i – 

w stosownych przypadkach –instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii w ramach 

priorytetów innych niż pomoc techniczna 

na każdy program Interreg 

w komponentach 1, 2 i 3 do 15 % 

przydziela sią na cel szczegółowy Interreg 

„lepsze zarządzanie Interreg” a do 10 % 

można przydzielić na cel szczegółowy 

Interreg „bezpieczniejsza i lepiej chroniona 

Europa”. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy program Interreg 

w komponencie 2A wspiera strategię 

makroregionalną, łączne alokacje środków 

z EFRR i – w stosownych przypadkach – 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii w ramach priorytetów 

innych niż pomoc techniczna zostają 

przeznaczone na realizację celów tej 

strategii. 

3. W przypadku gdy program Interreg 

w komponencie 1 lub 2 wspiera strategię 

makroregionalną lub strategię na rzecz 

basenu morskiego, co najmniej 80 % 

środków z EFRR i – w stosownych 

przypadkach – część z instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii w ramach 

priorytetów innych niż pomoc techniczna 

przyczynia się do realizacji celów tej 

strategii. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy program 

Interreg w komponencie 2B wspiera 

strategię makroregionalną lub strategię 

skreśla się 
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na rzecz basenu morskiego, co najmniej 

70 % łącznych alokacji środków z EFRR i 

– w stosownych przypadkach – 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii w ramach priorytetów 

innych niż pomoc techniczna zostaje 

przeznaczonych na realizację celów tej 

strategii. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 15a 

 Międzyregionalne innowacyjne inwestycje 

 1. Środki, o których mowa w art. 9 ust. 5a 

(nowy), przydziela się na nową inicjatywę 

dotyczącą międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji, która jest 

przeznaczona na: 

 a) wprowadzanie do obrotu i 

skalowanie wspólnych projektów 

innowacyjnych mogących zachęcać do 

rozwoju europejskich łańcuchów 

wartości; 

 b) skupianie naukowców, 

przedsiębiorstw, organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i organów administracji 

publicznej zaangażowanych w strategie 

inteligentnej specjalizacji i innowacji 

społecznych na szczeblu krajowym lub 

regionalnym; 

 c) projekty pilotażowe w celu 

określenia lub testowania nowych 

rozwiązań w zakresie rozwoju 

regionalnego i lokalnego opartych na 

strategiach inteligentnej specjalizacji; lub 

 d) wymianę doświadczeń w zakresie 

innowacyjności, aby skorzystać z 

doświadczeń zdobytych w dziedzinie 

rozwoju regionalnego lub lokalnego. 
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 2. Aby utrzymać zasadę „spójności 

terytorialnej”, przy przybliżonym równym 

udziale zasobów finansowych, inwestycje 

te koncentrują się na tworzeniu powiązań 

między słabiej rozwiniętymi regionami z 

regionami wiodącymi dzięki zwiększeniu 

potencjału regionalnych ekosystemów 

innowacji w regionach słabiej 

rozwiniętych w celu integracji i 

zwiększenia istniejącej lub powstającej 

wartości UE, a także zdolności do 

uczestnictwa w partnerstwach z innymi 

regionami. 

 3. Komisja realizuje te inwestycje w 

ramach zarządzania bezpośredniego lub 

pośredniego. Przy opracowywaniu 

długoterminowego programu prac i 

powiązanych zaproszeń wspiera ją grupa 

ekspertów. 

 4. W odniesieniu do międzyregionalnych 

inwestycji innowacyjnych wsparciem 

EFRR objęte jest całe terytorium Unii. 

Państwa trzecie mogą uczestniczyć w tych 

inwestycjach, pod warunkiem że wniosą 

wkład finansowy w postaci zewnętrznych 

dochodów przeznaczonych na określony 

cel. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, oraz 

komponentu 5, który jest realizowany 

w ramach zarządzania bezpośredniego lub 

zarządzania pośredniego. 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych 

stron. 
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Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odniesieniu do okresu od dnia 1 

stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 

uczestniczące państwa członkowskie oraz 

– w stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie lub kraje 

i terytoria zamorskie przygotowują 

program Interreg zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku. 

2. W odniesieniu do okresu od dnia 1 

stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 

uczestniczące państwa członkowskie oraz 

– w stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie, kraje i terytoria 

zamorskie bądź organizacje integracji i 

współpracy regionalnej przygotowują 

program Interreg zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uczestniczące państwa członkowskie 

przygotowują program Interreg we 

współpracy z partnerami programu, 

o których mowa w art. [6] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP]. 

Uczestniczące państwa członkowskie 

przygotowują program Interreg we 

współpracy z partnerami programu, 

o których mowa w art. [6] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP]. Podczas 

przygotowywania programów Interreg, 

obejmujących strategie makroregionalne 

lub strategie na rzecz basenów morskich, 

państwa członkowskie i partnerzy 

programów powinni uwzględniać 

priorytety tematyczne odpowiednich 

strategii makroregionalnych i strategii na 

rzecz basenów morskich oraz konsultować 

się z właściwymi podmiotami. Państwa 

członkowskie i partnerzy programu tworzą 

mechanizm ex ante, aby zagwarantować, 

że wszystkie podmioty na poziomie 

makroregionalnym i na poziomie basenów 

morskich, organy odpowiedzialne za 

program europejskiej współpracy 

terytorialnej, regiony i państwa będą 

współdziałać już na początku okresu 

programowania, aby wspólnie decydować 

na temat priorytetów każdego programu. 
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Priorytety te w stosownych przypadkach 

dostosowuje się do planów działania 

strategii makroregionalnych i strategii na 

rzecz basenów morskich. 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada program Interreg Komisji do 

dnia [data wejścia w życie plus dziewięć 

miesięcy] w imieniu wszystkich 

uczestniczących państw członkowskich 

oraz – w stosownych przypadkach – 

państw trzecich, krajów partnerskich lub 

krajów i terytoriów zamorskich. 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada co najmniej jeden program 

Interreg Komisji do dnia [data wejścia 

w życie plus dwanaście miesięcy] 

w imieniu wszystkich uczestniczących 

państw członkowskich oraz – 

w stosownych przypadkach – państw 

trzecich, krajów partnerskich, krajów 

i terytoriów zamorskich lub organizacji 

integracji i współpracy regionalnej. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż sześć miesięcy po przyjęciu 

przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub w razie takiej 

konieczności na mocy odpowiedniego aktu 

podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż dwanaście miesięcy po 

przyjęciu przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub w razie takiej 

konieczności na mocy odpowiedniego aktu 

podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 
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Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W należycie uzasadnionych 

przypadkach oraz po uzgodnieniu 

z Komisją, w celu zwiększenia 

skuteczności realizacji programu oraz 

umożliwienia realizacji operacji na dużą 

skalę, dane państwo członkowskie może 

podjąć decyzję o przeniesieniu do 

programów Interreg do [x] % kwoty z 

EFRR przydzielonej na odpowiedni 

program w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu 

gospodarczego” dla tego samego regionu. 

Przesunięta kwota stanowi osobny 

priorytet lub osobne priorytety. 

3. W celu zwiększenia skuteczności 

realizacji programu oraz umożliwienia 

realizacji operacji na dużą skalę, dane 

państwo członkowskie może podjąć 

decyzję o przeniesieniu do programów 

Interreg do 20 % kwoty z EFRR 

przydzielonej na odpowiedni program 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego” dla 

tego samego regionu. Każde państwo 

członkowskie powiadamia Komisję z 

wyprzedzeniem o tym, że zamierza 

skorzystać z tej możliwości przeniesienia, i 

przekazuje Komisji uzasadnienie swojej 

decyzji. Przesunięta kwota stanowi osobny 

priorytet lub osobne priorytety. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) podsumowanie głównych 

wspólnych wyzwań przy uwzględnieniu: 

b) podsumowanie głównych 

wspólnych wyzwań przy uwzględnieniu w 

szczególności: 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 

inwestycji i komplementarności z innymi 

formami wsparcia; 

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 

inwestycji i komplementarności z innymi 

formami wsparcia oraz ewentualnych 

synergii, które należy osiągnąć; 
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Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wniosków z dotychczasowych 

doświadczeń; 

(iii) wniosków z dotychczasowych 

doświadczeń oraz sposobu ich 

uwzględnienia w programie; 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) uzasadnienie wyboru celów polityki 

oraz celów szczegółowych Interreg, 

odpowiadających im priorytetów, celów 

szczegółowych oraz form wsparcia, 

z uwzględnieniem w stosownych 

przypadkach problemu brakujących 

połączeń w infrastrukturze transgranicznej; 

c) uzasadnienie wyboru celów polityki 

oraz celów szczegółowych Interreg, 

odpowiadających im priorytetów, 

z uwzględnieniem w stosownych 

przypadkach problemu brakujących 

połączeń w infrastrukturze transgranicznej; 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) powiązane rodzaje działań, w tym 

wykaz planowanych operacji o znaczeniu 

strategicznym oraz ich zakładany wkład 

w realizację wspomnianych celów 

szczegółowych oraz strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego w stosownych 

przypadkach; 

(i) powiązane rodzaje działań, w tym 

wykaz planowanych operacji o znaczeniu 

strategicznym oraz ich zakładany wkład 

w realizację wspomnianych celów 

szczegółowych oraz strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego w stosownych 

przypadkach, zestaw kryteriów i 

odpowiadających im przejrzystych 

kryteriów wyboru w odniesieniu do takiej 

operacji; 
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Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) główne grupy docelowe; skreśla się 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt v 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) planowane wykorzystanie 

instrumentów finansowych; 

skreśla się 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku komponentu 2 

programów Interreg wspieranych z PKTZ 

w podziale na instrument finansowy 

(„EFRR” i „PKTZ Grenlandia”); 

(iii) w przypadku komponentu 2 

programów Interreg wspieranych z PKTZ 

w podziale na instrument finansowy 

(„EFRR” i „PKTZ”); 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) tabela, o której mowa w ust. 4 

lit. g) ppkt (ii), zawiera kwoty wyłącznie 

na lata 2021–2025. 

skreśla się 
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Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu; 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu i, w stosownych 

przypadkach, wspierania struktur 

zarządzania w państwach członkowskich 

lub państwach trzecich; 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ocenia każdy program 

Interreg oraz jego zgodność 

z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP], 

rozporządzeniem (UE) [nowe EFRR] oraz 

niniejszym rozporządzeniem jak również, 

w przypadku wsparcia z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

w stosownych przypadkach, jego spójność 

z wieloletnim dokumentem strategicznym 

podstawie art.10 ust. 1 lub odpowiednimi 

ramami programowania strategicznego na 

podstawie aktów podstawowych jednego 

instrumentu lub większej liczby tych 

instrumentów. 

1. Komisja ocenia, z zachowaniem 

pełnej przejrzystości, każdy program 

Interreg oraz jego zgodność 

z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP], 

rozporządzeniem (UE) [nowe EFRR] oraz 

niniejszym rozporządzeniem jak również, 

w przypadku wsparcia z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

w stosownych przypadkach, jego spójność 

z wieloletnim dokumentem strategicznym 

podstawie art.10 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia lub odpowiednimi ramami 

programowania strategicznego na 

podstawie aktów podstawowych jednego 

instrumentu lub większej liczby tych 

instrumentów. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Uczestniczące państwa 

członkowskie oraz – w stosownych 

przypadkach – państwa trzecie, kraje 

3. Uczestniczące państwa 

członkowskie oraz – w stosownych 

przypadkach – państwa trzecie, kraje 
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partnerskie lub kraje i terytoria zamorskie 

poddają przeglądowi program Interreg 

z uwzględnieniem uwag Komisji. 

partnerskie, kraje i terytoria zamorskie lub 

organizacje integracji i współpracy 

regionalnej poddają przeglądowi program 

Interreg z uwzględnieniem uwag Komisji. 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przyjmuje decyzję 

w sprawie zatwierdzenia programu Interreg 

w drodze aktu wykonawczego nie później 

niż w terminie sześciu miesięcy od daty 

przedłożenia programu przez państwo 

członkowskie, w którym mieści się 

przyszła instytucja zarządzająca. 

4. Komisja przyjmuje decyzję 

w sprawie zatwierdzenia programu Interreg 

w drodze aktu wykonawczego nie później 

niż w terminie trzech miesięcy od daty 

przedłożenia zmienionej wersji programu 

przez państwo członkowskie, w którym 

mieści się przyszła instytucja zarządzająca. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwo członkowskie, w którym 

mieści się instytucja zarządzająca, może 

przedłożyć uzasadniony wniosek o zmiany 

w programie Interreg wraz ze zmienionym 

programem, opisującym zakładany wpływ 

takich zmian na osiągnięcie celów. 

1. Po konsultacji z władzami 

lokalnymi i regionalnymi oraz zgodnie z 

art. 6 rozporządzenia (UE) .../... [nowe 

RWP] państwo członkowskie, w którym 

mieści się instytucja zarządzająca, może 

przedłożyć uzasadniony wniosek o zmiany 

w programie Interreg wraz ze zmienionym 

programem, opisującym zakładany wpływ 

takich zmian na osiągnięcie celów. 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja ocenia zgodność 

wprowadzonych zmian z rozporządzeniem 

2. Komisja ocenia zgodność 

wprowadzonych zmian z rozporządzeniem 
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(UE) [nowe RWP], rozporządzeniem (UE) 

[nowe EFRR] oraz niniejszym 

rozporządzeniem i może zgłosić uwagi 

w terminie 3 miesięcy od przedłożenia 

zmienionego programu. 

(UE) [nowe RWP], rozporządzeniem (UE) 

[nowe EFRR] oraz niniejszym 

rozporządzeniem i może zgłosić uwagi 

w terminie jednego miesiąca od 

przedłożenia zmienionego programu. 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Uczestniczące państwa 

członkowskie oraz – w stosownych 

przypadkach – państwa trzecie, kraje 

partnerskie lub kraje i terytoria zamorskie 

poprawiają zmieniony program 

z uwzględnieniem uwag Komisji. 

3. Uczestniczące państwa 

członkowskie oraz – w stosownych 

przypadkach – państwa trzecie, kraje 

partnerskie, kraje i terytoria zamorskie lub 

organizacje integracji i współpracy 

regionalnej poprawiają zmieniony 

program z uwzględnieniem uwag Komisji. 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja zatwierdza zmiany 

w programie Interreg nie później niż sześć 

miesięcy po ich przedłożeniu przez 

państwo członkowskie. 

4. Komisja zatwierdza zmiany 

w programie Interreg nie później niż trzy 

miesiące po ich przedłożeniu przez 

państwo członkowskie. 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W okresie programowania państwo 

członkowskie może dokonać przesunięcia 

kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 

alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 

niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 

W okresie programowania, po konsultacji 

z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz 

zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) .../... 

[nowe RWP] państwo członkowskie może 

dokonać przesunięcia kwoty wynoszącej 

do 10 % początkowej alokacji dla danego 



 

PE626.663v02-00 56/184 RR\1172627PL.docx 

PL 

priorytetu tego samego programu Interreg. priorytetu i nie więcej niż 5 % budżetu 

programu na rzecz innego priorytetu tego 

samego programu Interreg. 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedmiotowy komitet monitorujący może 

ustanowić jeden komitet sterujący, lub 

w szczególności w przypadku 

podprogramów, większą ich liczbę. 

Komitety te działają na jego 

odpowiedzialność w zakresie wyboru 

operacji. 

Przedmiotowy komitet monitorujący może 

ustanowić jeden komitet sterujący, lub 

w szczególności w przypadku 

podprogramów, większą ich liczbę. 

Komitety te działają na jego 

odpowiedzialność w zakresie wyboru 

operacji. Komitety sterujące stosują zasadę 

partnerstwa określoną w art. 6 

rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP] i 

włączają partnerów ze wszystkich 

uczestniczących państw członkowskich. 

 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instytucja zarządzająca konsultuje 

się z Komisją i uwzględnia jej uwagi przed 
przekazaniem wstępnych kryteriów 

kwalifikacji komitetowi monitorującemu 

lub, w stosownych przypadkach, 

komitetowi sterującemu. Taka sama 

procedura ma zastosowanie do wszystkich 

późniejszych zmian tych kryteriów. 

3. Przed początkowym przekazaniem 

kryteriów kwalifikacji komitetowi 

monitorującemu lub, w stosownych 

przypadkach, komitetowi sterującemu 

instytucja zarządzająca przekazuje te 

kryteria Komisji. Taka sama procedura ma 

zastosowanie do wszystkich późniejszych 

zmian tych kryteriów. 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Podczas wyboru operacji komitet 

monitorujący lub – w stosownych 

przypadkach – komitet sterujący: 

4. Przed wyborem operacji przez 

komitet monitorujący lub – w stosownych 

przypadkach – przez komitet sterujący 

instytucja zarządzająca: 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dokument ten określa również 

zobowiązania wiodącego partnera 

w odniesieniu do odzyskiwania środków 

zgodnie z art. 50. Zobowiązania te określa 

komitet monitorujący. Wiodący partner, 

którego siedziba znajduje się w państwie 

członkowskim, państwie trzecim, kraju 

partnerskim lub kraju i terytorium 

zamorskim innym niż państwo lub kraj 

partnera, nie jest jednak zobowiązany do 

odzyskiwania środków za pomocą 

procedury sądowej. 

Dokument ten określa również 

zobowiązania wiodącego partnera 

w odniesieniu do odzyskiwania środków 

zgodnie z art. 50. Procedury związane z 

odzyskiwaniem środków są określane i 

uzgadniane przez komitet monitorujący. 

Wiodący partner, którego siedziba znajduje 

się w państwie członkowskim, państwie 

trzecim, kraju partnerskim lub kraju 

i terytorium zamorskim innym niż państwo 

lub kraj partnera, nie jest jednak 

zobowiązany do odzyskiwania środków za 

pomocą procedury sądowej. 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Operacje wybrane w ramach komponentów 

1, 2 oraz 3 obejmują beneficjentów z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących, 

z których co najmniej jeden jest 

beneficjentem z państwa członkowskiego. 

Operacje wybrane w ramach komponentów 

1, 2 oraz 3 obejmują beneficjentów z co 

najmniej dwóch uczestniczących państw 

lub krajów i terytoriów zamorskich, 

z których co najmniej jeden jest 

beneficjentem z państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju, pod 

warunkiem że jej wpływ na obszar 

programu oraz korzyści, które ten obszar 

odniesie są opisane we wniosku 

dotyczącym operacji. 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju lub w kraju i 

terytorium zamorskim, pod warunkiem że 

jej wpływ na obszar programu oraz 

korzyści, które ten obszar odniesie są 

opisane we wniosku dotyczącym operacji. 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Partnerzy współpracują podczas 

opracowywania, realizacji, finansowania 

oraz zatrudniania personelu operacji 

Interreg. 

Partnerzy współpracują podczas 

opracowywania i realizacji operacji 

Interreg, a także przy zatrudnianiu 

personelu i/lub finansowaniu go. Należy 

dążyć do ograniczenia liczby partnerów 

dla każdej operacji Interreg do 

maksymalnie dziesięciu. 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w trzech z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

pierwszym. 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w dwóch z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

pierwszym. 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Transgraniczny podmiot prawny lub 

EUWT może być jedynym partnerem 

w operacji Interreg w ramach 

komponentów 1, 2 i 3 programów Interreg, 

pod warunkiem że ich członkami są 

partnerzy z przynajmniej dwóch państw 

uczestniczących. 

Transgraniczny podmiot prawny lub 

EUWT może być jedynym partnerem 

w operacji Interreg w ramach 

komponentów 1, 2 i 3 programów Interreg, 

pod warunkiem że ich członkami są 

partnerzy z przynajmniej dwóch 

uczestniczących państw lub krajów 

i terytoriów zamorskich. 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Może być on jednak zarejestrowany 

w państwie członkowskim, które nie 

uczestniczy w tym programie, pod 

warunkiem że spełnione są warunki 

określone w art. 23. 

skreśla się 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkład z EFRR lub, w stosownych 

przypadkach, instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii do funduszu małych 

projektów w ramach programu Interreg nie 

może przekraczać 20 000 000 EUR 

lub 15 % łącznej kwoty alokacji programu 

Interreg, w zależności od tego, która z tych 

kwot jest niższa. 

Całkowity wkład z EFRR lub, 

w stosownych przypadkach, instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii do co 

najmniej jednego funduszu małych 

projektów w ramach programu Interreg nie 

przekracza 20 % łącznej kwoty alokacji 

programu Interreg i wynosi co najmniej 3 

% całkowitego przydziału w ramach 

programu Interreg na rzecz współpracy 

transgranicznej. 
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Poprawka  125 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest transgraniczny podmiot 

prawny lub EUWT. 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest podmiot prawa publicznego 

lub prywatnego, podmiot posiadający 

osobowość prawną lub nieposiadający 

osobowości prawnej lub osoba fizyczna, 

która jest odpowiedzialna za inicjowanie 

lub inicjowanie i wdrażanie operacji. 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Koszty personelu i koszty 

pośrednie na szczeblu beneficjenta 

dotyczące zarządzania funduszem małych 

projektów nie mogą przekraczać 20 % 

łącznej kwoty kosztów kwalifikowalnych 

danego funduszu małych projektów. 

5. Koszty personelu i inne koszty 

bezpośrednie odpowiadające kategoriom 

kosztów, o których mowa w art. 39-42, a 

także koszty pośrednie na szczeblu 

beneficjenta dotyczące zarządzania 

funduszem lub funduszami małych 

projektów nie mogą przekraczać 20 % 

łącznej kwoty kosztów kwalifikowalnych 

danego funduszu lub danych funduszy 

małych projektów. 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy całkowity wkład 

publiczny do małego projektu nie 

przekracza kwoty 100 000 EUR, wkład 

przyznany z EFRR lub – w stosownych 

przypadkach – instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii przyjmuje formę 

kosztów jednostkowych, płatności 

W przypadku gdy całkowity wkład 

publiczny do małego projektu nie 

przekracza kwoty 100 000 EUR, wkład 

przyznany z EFRR lub – w stosownych 

przypadkach – instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii przyjmuje formę 

kosztów jednostkowych, płatności 
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ryczałtowych i stawek ryczałtowych, 

z wyjątkiem projektów, których wsparcie 

stanowi pomoc państwa. 

ryczałtowych i stawek ryczałtowych. 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy całkowite koszty każdej 

operacji nie przekraczają 100 000 EUR, 

kwotę wsparcia dla co najmniej jednego 

małego projektu można określić na 

podstawie projektu budżetu, który jest 

ustalany indywidualnie i uzgadniany ex 

ante przez podmiot dokonujący wyboru 

operacji. 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli nie przewidziano inaczej 

w ustaleniach zawartych zgodnie z ust. 1 

lit. a), partner wiodący zapewnia, by 

pozostali partnerzy otrzymali całkowitą 

kwotę wkładu z danego funduszu Unii 

możliwie najszybciej i w całości. Nie 

potrąca się ani nie wstrzymuje się żadnych 

kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat 

szczególnych ani innych opłat 

o równoważnym skutku, które 

powodowałyby zmniejszenie tej kwoty dla 

innych partnerów. 

2. Jeżeli nie przewidziano inaczej 

w ustaleniach zawartych zgodnie z ust. 1 

lit. a), partner wiodący zapewnia, by 

pozostali partnerzy otrzymali całkowitą 

kwotę wkładu z danego funduszu Unii 

w całości oraz w terminie uzgodnionym 

przez wszystkich partnerów i zgodnie z tą 

samą procedurą, którą stosuje się w 

odniesieniu do partnera wiodącego. Nie 

potrąca się ani nie wstrzymuje się żadnych 

kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat 

szczególnych ani innych opłat 

o równoważnym skutku, które 

powodowałyby zmniejszenie tej kwoty dla 

innych partnerów. 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każdy beneficjent w państwie 

członkowskim, państwie trzecim, kraju 

partnerskim lub kraju i terytorium 

zamorskim uczestniczący w programie 

Interreg może zostać partnerem wiodącym. 

Każdy beneficjent w państwie 

członkowskim uczestniczący w programie 

Interreg może zostać partnerem wiodącym. 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie, państwa trzecie, 

kraje partnerskie lub kraje i terytoria 

zamorskie uczestniczące w programie 

Interreg mogą jednak ustalić, że partner 

nieotrzymujący wsparcia z EFRR lub 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii może zostać partnerem wiodącym. 

skreśla się 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W stosownych przypadkach pomoc 

techniczna dla każdego programu Interreg 

jest zwracana według stawki ryczałtowej 

przez zastosowanie wartości procentowych 

określonych w ust. 2 do wydatków 

kwalifikowalnych zawartych w każdym 

wniosku o płatność zgodnie z [art. 85 ust. 3 

lit. a) lub c)] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP]. 

1. W stosownych przypadkach pomoc 

techniczna dla każdego programu Interreg 

jest zwracana według stawki ryczałtowej 

przez zastosowanie wartości procentowych 

określonych w ust. 2 dla lat 2021 i 2022 do 

transz rocznych prefinansowania zgodnie 

z art. 49 ust. 2 lit. a) i b) niniejszego 

rozporządzenia, a dla kolejnych lat do 

wydatków kwalifikowalnych zawartych 

w każdym wniosku o płatność zgodnie z 

[art. 85 ust. 3 lit. a) lub c)] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP]. 
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Poprawka  133 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w przypadku wewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

Interreg wspieranych ze środków EFRR: 6 

%; 

a) w przypadku wewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

Interreg wspieranych ze środków EFRR: 7 

%; 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w przypadku komponentu 2, 3 i 4 

programów Interreg zarówno 

w odniesieniu do EFRR jak i – 

w stosownych przypadkach – 

instrumentów finansowania zewnętrznego 

Unii: 7 %; 

c) w przypadku komponentu 2, 3 i 4 

programów Interreg zarówno 

w odniesieniu do EFRR jak i – 

w stosownych przypadkach – 

instrumentów finansowania zewnętrznego 

Unii: 8 %; 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie oraz – 

w stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące w tym 

programie powołują, w porozumieniu 

z instytucją zarządzającą, komitet 

monitorujący realizację danego programu 

Interreg („komitet monitorujący”) 

w terminie trzech miesięcy od daty 

powiadomienia państw członkowskich 

o decyzji Komisji dotyczącej przyjęcia 

programu Interreg. 

1. Państwa członkowskie oraz – 

w stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie, kraje i terytoria 

zamorskie lub organizacje integracji i 

współpracy regionalnej uczestniczące 

w tym programie powołują, 

w porozumieniu z instytucją zarządzającą, 

komitet monitorujący realizację danego 

programu Interreg („komitet 

monitorujący”) w terminie trzech miesięcy 

od daty powiadomienia państw 

członkowskich o decyzji Komisji 

dotyczącej przyjęcia programu Interreg. 
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Poprawka  136 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komitetowi monitorującemu 

przewodniczy przedstawiciel państwa 

członkowskiego, w którym mieści się 

instytucja zarządzająca, lub instytucji 

zarządzającej. 

skreśla się 

W przypadku gdy regulamin wewnętrzny 

komitetu monitorującego przewiduje 

rotacyjne przewodnictwo, komitetowi 

monitorującemu może przewodniczyć 

przedstawiciel państwa trzeciego, kraju 

partnerskiego lub kraju i terytorium 

zamorskiego, a wiceprzewodniczącym 

może zostać przedstawiciel państwa 

członkowskiego lub instytucji 

zarządzającej i vice-versa. 

 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Instytucja zarządzająca publikuje 

regulamin wewnętrzny komitetu 

monitorującego i wszystkie dane 

i informacje wymieniane z komitetem 

monitorującym na stronie internetowej, 

o której mowa w art. 35 ust. 2. 

6. Instytucja zarządzająca publikuje 

regulamin wewnętrzny komitetu 

monitorującego, streszczenie danych 

i informacje, a także wszystkie decyzje 

wymieniane z komitetem monitorującym 

na stronie internetowej, o której mowa 

w art. 35 ust. 2. 

 

Poprawka  138 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Skład komitetu monitorującego każdego 

programu Interreg uzgadniany jest przez 

Skład komitetu monitorującego każdego 

programu Interreg może być uzgadniany 
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państwa członkowskie oraz – w 

stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje i 

terytoria zamorskie uczestniczące w tym 

programie; gwarantuje on wyważoną 

reprezentację odpowiednich organów, 

instytucji pośredniczących oraz 

przedstawicieli partnerów programu, o 

których mowa w art.[6] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP], z państw 

członkowskich, państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich.  

przez państwa członkowskie oraz – 

w stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące w tym 

programie; ma on na celu wyważoną 

reprezentację odpowiednich organów, 

instytucji pośredniczących oraz 

przedstawicieli partnerów programu, 

o których mowa w art.[6] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP], z państw 

członkowskich, państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich. 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Skład komitetu monitorującego 

uwzględnia liczbę uczestniczących państw 

członkowskich, państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich uczestniczących w danym 

programie Interreg. 

skreśla się 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład komitetu monitorującego wchodzą 

również przedstawiciele organów 

powołanych wspólnie na całym obszarze 

programu lub na jego części, w tym 

EUWT. 

W skład komitetu monitorującego wchodzą 

również przedstawiciele regionów i 

samorządów lokalnych oraz innych 

organów powołanych wspólnie na całym 

obszarze programu lub na jego części, 

w tym EUWT. 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Instytucja zarządzająca publikuje 

wykaz członków komitetu monitorującego 

na stronie internetowej, o której mowa 

w art. 35 ust.2. 

2. Instytucja zarządzająca publikuje 

wykaz organów lub podmiotów 

mianowanych członkami komitetu 

monitorującego na stronie internetowej, 

o której mowa w art. 35 ust.2. 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przedstawiciele Komisji 

uczestniczą w pracach komitetu 

monitorującego, pełniąc rolę doradczą. 

3. Przedstawiciele Komisji mogą 

uczestniczyć w pracach komitetu 

monitorującego, pełniąc rolę doradczą. 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Przedstawiciele organów 

ustanowionych na potrzeby całego 

programu lub jego części, w tym EUWT, 

mogą uczestniczyć w pracach komitetu 

monitorującego w charakterze doradców. 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) w stosownych przypadkach postępy 

w budowaniu zdolności administracyjnych 

instytucji publicznych i beneficjentów. 

g) w stosownych przypadkach postępy 

w budowaniu zdolności administracyjnych 

instytucji publicznych i beneficjentów, a w 

razie konieczności proponuje wszelkie 

dalsze środki wsparcia. 
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Poprawka  145 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) metodę i kryteria stosowane przy 

wyborze operacji, w tym wszelkie zmiany 

takiej metody i kryteriów, po 

konsultacjach z Komisją zgodnie z art. 22 

ust. 2, nie naruszając przepisów [art. 27 

ust. 3 lit. b), c) i d)] rozporządzenia (UE) 

[nowe RWP]; 

a) metodę i kryteria stosowane przy 

wyborze operacji, w tym wszelkie zmiany 

takiej metody i kryteriów, po 

poinformowaniu Komisji zgodnie z art. 22 

ust. 2 niniejszego rozporządzenia, z 

zastrzeżeniem przepisów [art. 27 ust. 3 

lit. b), c) i d)] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP]; 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na wniosek Komisji instytucja 

zarządzająca w terminie jednego miesiąca 

przekazuje jej informacje dotyczące 

elementów wymienionych w art. 29 ust. 1, 

na temat: 

2. Na wniosek Komisji instytucja 

zarządzająca w terminie trzech miesięcy 

przekazuje jej informacje dotyczące 

elementów wymienionych w art. 29 ust. 1, 

na temat: 

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 

Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze 

dotyczące poszczególnych programów 

Interreg do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 

maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada 

każdego roku według wzoru podanego 

w załączniku [VII] do rozporządzenia (UE) 

[nowe RWP]. 

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 

Komisji drogą elektroniczną dane 

dotyczące poszczególnych programów 

Interreg, o których mowa w art. 31 ust. 2 

lit. a) niniejszego rozporządzenia, do dnia 

31 stycznia, 31 maja i 30 września 

każdego roku, a dane, o których mowa w 

art. 31 ust. 2 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia, raz do roku według wzoru 
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podanego w załączniku [VII] do 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przekazywanie danych odbywa się z 

wykorzystaniem funkcjonujących już 

systemów zgłaszania danych, o ile systemy 

te okazały się niezawodne w poprzednim 

okresie programowania. 

 

Poprawka  149 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wartości wskaźników rezultatu 

i wskaźników produktu dla wybranych 

operacji Interreg oraz wartości uzyskanych 

w wyniku operacji Interreg. 

b) wartości wskaźników rezultatu 

i wskaźników produktu dla wybranych 

operacji Interreg oraz wartości uzyskanych 

w wyniku ukończonych operacji Interreg. 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wspólne wskaźniki produktu 

i rezultatu określone w załączniku [I] do 

rozporządzenia (UE) [nowe EFRR] oraz 

w stosownych przypadkach wskaźniki 

produktu i rezultatu specyficzne dla 

danego programu stosuje się zgodnie z art. 

[12 ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP] oraz art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii) 

oraz art. 31 ust. 2 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Wspólne wskaźniki produktu 

i rezultatu określone w załączniku [I] do 

rozporządzenia (UE) [nowe EFRR], które 

uznano za najbardziej odpowiednie do 

pomiaru postępu w realizacji założeń 

programu dotyczącego celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg), 
stosuje się zgodnie z art. [12 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz 

art. 17 ust. 4 lit. d) ppkt (ii), a także art. 31 
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ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W razie konieczności i w 

przypadkach należycie uzasadnionych 

przez instytucję zarządzającą oprócz 

wskaźników wybranych zgodnie z ust. 1 

stosuje się wskaźniki produktu i rezultatu 

specyficzne dla danego programu. 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg. Każda 

ocena zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg nie 

częściej niż raz do roku. Każda ocena 

zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Instytucja zarządzająca zapewnia 

niezbędne procedury generowania 

i gromadzenia danych koniecznych do 

dokonania oceny. 

4. Instytucja zarządzająca ma na celu 

zapewnienie niezbędnych procedur 
generowania i gromadzenia danych 

koniecznych do dokonania oceny. 
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Poprawka  154 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zastosowanie ma art.[44 ust. 2–7] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 

dotyczący zakresu odpowiedzialności 

instytucji zarządzającej. 

3. Zastosowanie ma art.[44 ust. 2–6] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 

dotyczący zakresu odpowiedzialności 

instytucji zarządzającej. 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) umieszczenie w miejscach 

publicznych tablic lub billboardów 

natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 

realizacji operacji Interreg, obejmującej 

inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu 

o wartości powyżej 100 000 EUR; 

c) umieszczenie w miejscach 

publicznych tablic lub billboardów 

natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 

realizacji operacji Interreg, obejmującej 

inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu 

o wartości powyżej 50 000 EUR; 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w przypadku operacji Interreg 

niewchodzących w zakres lit. c), 

umieszczenie w miejscach publicznych co 

najmniej jednego wydrukowanego plakatu 

lub elektronicznego wyświetlacza 

o wymiarze minimum A3, na którym 

znajdują się informacje o operacji Interreg, 

ze szczególnym naciskiem na informacje 

o wsparciu z funduszu Interreg; 

d) w przypadku operacji Interreg 

niewchodzących w zakres lit. c), 

umieszczenie w miejscach publicznych co 

najmniej jednego wydrukowanego plakatu, 

a w stosownych przypadkach 
elektronicznego wyświetlacza o wymiarze 

minimum A2, na którym znajdują się 

informacje o operacji Interreg, ze 

szczególnym naciskiem na informacje 

o wsparciu z funduszu Interreg; 
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Poprawka  157 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w przypadku operacji o znaczeniu 

strategicznym i operacji, których łączny 

koszt przekracza 10 000 000 EUR, 

zorganizowanie wydarzenia 

informacyjnego i terminowe 

zaangażowanie w nie Komisji 

i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej. 

e) w przypadku operacji o znaczeniu 

strategicznym i operacji, których łączny 

koszt przekracza 5 000 000 EUR, 

zorganizowanie wydarzenia 

informacyjnego i terminowe 

zaangażowanie w nie Komisji 

i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej. 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli beneficjent nie spełnia 

swoich zobowiązań wynikających z art. 

[42] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] lub 

ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, państwo 

członkowskie może zastosować korektę 

finansową poprzez anulowanie do 5 % 

wsparcia z funduszy na daną operację. 

6. Jeżeli beneficjent nie spełnia 

swoich zobowiązań wynikających z art. 

[42] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] lub 

ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, lub nie 

zaradzi tej sytuacji w odpowiednim 

terminie instytucja zarządzająca może 

zastosować korektę finansową w postaci 

anulowania do 5 % wsparcia z funduszy 

na daną operację. 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 3 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) według stawki ryczałtowej zgodnie 

z [art. 50 ust. 1] rozporządzenia (UE) 

[nowe RWP]. 

c) bezpośrednie koszty personelu 

danej operacji można obliczać według 
stawki ryczałtowej w wysokości do 20 % 

kosztów bezpośrednich innych niż 

bezpośrednie koszty personelu tej operacji, 

przy czym państwo członkowskie nie jest 

zobowiązane do dokonania jakichkolwiek 

obliczeń w celu ustalenia obowiązującej 
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stawki. 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w wyniku podzielenia 

miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto 

przez przewidziany w dokumencie 

zatrudnienia miesięczny czas pracy 

wyrażony w godzinach; lub 

a) przez podzielenie najbardziej 

aktualnych udokumentowanych 
miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto 

przez miesięczny czas pracy danej osoby 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

o których mowa w umowie o pracę i w art. 

50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) .../... 

[nowe RWP]; lub 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku kosztów personelu 

dotyczących osób, które zgodnie 

z dokumentem zatrudnienia pracują na 

godziny, koszty te są kwalifikowalne przez 

zastosowanie liczby godzin rzeczywiście 

przepracowanych przy danej operacji do 

stawki godzinowej uzgodnionej 

w dokumencie zatrudnienia, na podstawie 

systemu rejestracji czasu pracy. 

6. W przypadku kosztów personelu 

dotyczących osób, które zgodnie 

z dokumentem zatrudnienia pracują na 

godziny, koszty te są kwalifikowalne przez 

zastosowanie liczby godzin rzeczywiście 

przepracowanych przy danej operacji do 

stawki godzinowej uzgodnionej 

w dokumencie zatrudnienia, na podstawie 

systemu rejestracji czasu pracy. Jeżeli nie 

zostały jeszcze uwzględnione w 

uzgodnionej stawce godzinowej, koszty 

wynagrodzenia, o których mowa w art. 38 

ust 2 lit. b), mogą zostać dodane do tej 

stawki godzinowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami krajowymi. 

 

Poprawka  162 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koszty biurowe i administracyjne są 

ograniczone do następujących elementów: 

Koszty biurowe i administracyjne są 

ograniczone do 15 % całkowitych kosztów 

bezpośrednich danej operacji oraz do 

następujących elementów: 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Bezpośrednie pokrycie wydatków 

na koszty, o których mowa w niniejszym 

artykule, przez pracownika beneficjenta 

jest poświadczane dowodem zwrotu tej 

kwoty przez beneficjenta temu 

pracownikowi. 

4. Bezpośrednie pokrycie wydatków 

na koszty, o których mowa w niniejszym 

artykule, przez pracownika beneficjenta 

jest poświadczane dowodem zwrotu tej 

kwoty przez beneficjenta temu 

pracownikowi. Ta kategoria kosztów może 

być wykorzystywana na koszty podróży 

personelu operacyjnego i innych 

zainteresowanych stron w celu wdrożenia 

i promocji operacji i programu Interreg. 

 

Poprawka  164 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Koszty podróży i zakwaterowania 

danej operacji można obliczać według 

stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % 

kosztów bezpośrednich innych niż koszty 

bezpośrednie personelu tej operacji. 

5. Koszty podróży i zakwaterowania 

danej operacji można obliczać według 

stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % 

kosztów bezpośrednich personelu tej 

operacji. 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – akapit 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 

usług zewnętrznych są ograniczone do 

następujących usług i ekspertyz 

dostarczanych przez podmioty prawa 

publicznego lub prywatnego bądź osoby 

fizyczne, inne niż beneficjent danej 

operacji: 

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 

usług zewnętrznych składają się z 

następujących usług i ekspertyz – ale nie 

są do nich ograniczone – dostarczanych 

przez podmioty prawa publicznego lub 

prywatnego bądź osoby fizyczne, inne niż 

beneficjent (włączając wszystkich 

partnerów) danej operacji: 

 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – akapit 1 – litera o 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) podróż i zakwaterowanie ekspertów 

zewnętrznych, prelegentów, 

przewodniczących posiedzeń i dostawców 

usług; 

o) podróż i zakwaterowanie ekspertów 

zewnętrznych; 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Koszty wyposażenia zakupionego, 

wynajmowanego lub dzierżawionego przez 

beneficjenta danej operacji, inne niż objęte 

art. 39, są ograniczone do następujących 

pozycji: 

1. Koszty wyposażenia zakupionego, 

wynajmowanego lub dzierżawionego przez 

beneficjenta danej operacji, inne niż objęte 

art. 39, składają się z następujących 

pozycji, ale nie są do nich ograniczone: 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zakup gruntów zgodnie z [art. 58 

ust. 1 lit. c)] rozporządzenia (UE) [nowe 

a) zakup gruntów zgodnie z [art. 58 

ust. 1 lit. b)] rozporządzenia (UE) [nowe 
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RWP]; RWP]; 

 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie oraz, 

w stosownych przypadkach, państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

w programie Interreg określają, do celów 

art. [65] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], jedną instytucję zarządzającą 

i jedną instytucję audytową. 

1. Państwa członkowskie oraz, 

w stosownych przypadkach, państwa 

trzecie, kraje partnerskie, kraje i terytoria 

zamorskie oraz organizacje integracji i 

współpracy regionalnej uczestniczące 

w programie Interreg określają, do celów 

art. [65] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], jedną instytucję zarządzającą 

i jedną instytucję audytową. 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Instytucja zarządzająca i instytucja 

audytowa muszą być zlokalizowane w tym 

samym państwie członkowskim. 

2. Instytucja zarządzająca i instytucja 

audytowa mogą być zlokalizowane w tym 

samym państwie członkowskim. 

 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 2B lub 

komponentu 1, jeżeli ten ostatni obejmuje 

długie granice z różnorodnymi 

wyzwaniami i potrzebami dotyczącymi 

rozwoju, państwa członkowskie oraz 

w stosownych przypadkach państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 1, jeżeli ten 

ostatni obejmuje długie granice 

z różnorodnymi wyzwaniami i potrzebami 

dotyczącymi rozwoju, państwa 

członkowskie oraz w stosownych 

przypadkach państwa trzecie, kraje 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

uczestniczące w programie Interreg mogą 
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w programie Interreg mogą definiować 

obszary podprogramu. 

definiować obszary podprogramu. 

 

Poprawka  172 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli instytucja zarządzająca 

wskazuje instytucję pośredniczącą 

w ramach programu Interreg zgodnie z art. 

[65 ust. 3] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], instytucja pośrednicząca realizuje te 

zadania w więcej niż jednym 

uczestniczącym państwie członkowskim 

lub, w stosownych przypadkach, 

w państwie trzecim, kraju partnerskim lub 

kraju i terytorium zamorskim. 

6. Jeżeli instytucja zarządzająca 

wskazuje co najmniej jedną instytucję 

pośredniczącą w ramach programu Interreg 

zgodnie z art. [65 ust. 3] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP], instytucja 

pośrednicząca realizuje te zadania w więcej 

niż jednym uczestniczącym państwie 

członkowskim lub zainteresowane organy 

realizują te zadania w co najmniej jednym 

uczestniczącym państwie członkowskim 

lub w swoich państwach członkowskich 

lub, w stosownych przypadkach, w co 

najmniej jednym państwie trzecim, kraju 

partnerskim lub kraju i terytorium 

zamorskim. 

 

Poprawka  173 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W drodze odstępstwa od art. 87 ust. 

2 rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], 

Komisja zwraca jako płatności okresowe 

100 % kwot zawartych we wniosku o 

płatność, co wynika z zastosowania stawki 

współfinansowania programu do 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

lub, w stosownych przypadkach, do 

wkładu publicznego. 

 

Poprawka  174 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. W przypadku gdy instytucja 

zarządzająca nie przeprowadza 

weryfikacji na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP] na 

całym obszarze objętym programem, 

każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub osobę odpowiedzialne za 

przeprowadzenie takiej weryfikacji w 

odniesieniu do beneficjentów na swoim 

terytorium. 

 

Poprawka  175 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. W drodze odstępstwa od art. 92 

rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP] 

programy Interreg nie podlegają 

rocznemu rozliczeniu rachunków. 

Rachunki są rozliczane na koniec 

programu na podstawie końcowego 

sprawozdania z wyników. 

 

Poprawka  176 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Jeżeli ogólny ekstrapolowany 

poziom błędu, o którym mowa w ust. 6, 

przekracza 2 % łącznych wydatków 

zadeklarowanych w programach Interreg 

włączonych do populacji, z której wybrano 

wspólną próbę, Komisja oblicza ogólny 

poziom błędu resztowego, biorąc pod 

uwagę korekty finansowe zastosowane 

przez odpowiednie instytucje programu 

Interreg w odniesieniu do poszczególnych 

7. Jeżeli ogólny ekstrapolowany 

poziom błędu, o którym mowa w ust. 6, 

przekracza 3,5 % łącznych wydatków 

zadeklarowanych w programach Interreg 

włączonych do populacji, z której wybrano 

wspólną próbę, Komisja oblicza ogólny 

poziom błędu resztowego, biorąc pod 

uwagę korekty finansowe zastosowane 

przez odpowiednie instytucje programu 

Interreg w odniesieniu do poszczególnych 
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nieprawidłowości wykrytych w ramach 

audytu operacji wybranych zgodnie 

z ust. 1. 

nieprawidłowości wykrytych w ramach 

audytu operacji wybranych zgodnie 

z ust. 1. 

 

Poprawka  177 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeżeli ogólny poziom błędu 

resztowego, o którym mowa w ust. 7, 

przekracza 2 % wydatków 

zadeklarowanych w programach Interreg 

włączonych do populacji, z której wybrano 

wspólną próbę, Komisja ustala, czy 

konieczne jest zwrócenie się do instytucji 

audytowej dla konkretnego programu 

Interreg lub grupy programów Interreg, 

których najbardziej dotyczy ten problem, 

o wykonanie dodatkowych czynności 

audytowych w celu dokonania dalszej 

oceny poziomu błędu i oceny wymaganych 

środków naprawczych w odniesieniu do 

programów Interreg, których dotyczą 

wykryte nieprawidłowości. 

8. Jeżeli ogólny poziom błędu 

resztowego, o którym mowa w ust. 7, 

przekracza 3,5 % wydatków 

zadeklarowanych w programach Interreg 

włączonych do populacji, z której wybrano 

wspólną próbę, Komisja ustala, czy 

konieczne jest zwrócenie się do instytucji 

audytowej dla konkretnego programu 

Interreg lub grupy programów Interreg, 

których najbardziej dotyczy ten problem, 

o wykonanie dodatkowych czynności 

audytowych w celu dokonania dalszej 

oceny poziomu błędu i oceny wymaganych 

środków naprawczych w odniesieniu do 

programów Interreg, których dotyczą 

wykryte nieprawidłowości. 

 

Poprawka  178 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 2021: 1 %; a) 2021: 3 %; 

 

Poprawka  179 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2,25 %; 
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Poprawka  180 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2,25 %; 

 

Poprawka  181 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) 2024: 1 %; d) 2024: 2,25 %; 

 

Poprawka  182 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) 2025: 1 %; e) 2025: 2,25 %; 

 

Poprawka  183 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) 2026: 1 %; f) 2026: 2,25 %; 

 

Poprawka  184 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Jeżeli zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg są wspierane ze 

środków EFRR i IPA III–współpraca 

transgraniczna lub ISRWM–współpraca 

transgraniczna, płatności zaliczkowe dla 

wszystkich funduszy wspierających taki 

program Interreg wypłaca się zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) [IPA III] lub 

[ISRWM] lub z aktem przyjętym na ich 

mocy. 

Jeżeli zewnętrzne programy Interreg są 

wspierane ze środków EFRR i IPA III–

współpraca transgraniczna lub ISRWM–

współpraca transgraniczna, płatności 

zaliczkowe dla wszystkich funduszy 

wspierających taki program Interreg 

wypłaca się zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] lub [ISRWM] lub z aktem 

przyjętym na ich mocy. 

 

Poprawka  185 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Całkowita kwota wypłacona w ramach 

płatności zaliczkowej jest zwracana 

Komisji, jeżeli w terminie 24 miesięcy od 

dnia wypłacenia przez Komisję pierwszej 

raty płatności zaliczkowej nie zostanie 

wysłany żaden wniosek o płatność 

w ramach transgranicznego programu 

Interreg. Taki zwrot środków stanowi 

wewnętrzne dochody przeznaczone na 

określony cel i nie zmniejsza wsparcia na 

rzecz programu z EFRR, IPA III–

współpraca transgraniczna lub ISRWM–

współpraca transgraniczna 

Całkowita kwota wypłacona w ramach 

płatności zaliczkowej jest zwracana 

Komisji, jeżeli w terminie 36 miesięcy od 

dnia wypłacenia przez Komisję pierwszej 

raty płatności zaliczkowej nie zostanie 

wysłany żaden wniosek o płatność 

w ramach transgranicznego programu 

Interreg. Taki zwrot środków stanowi 

wewnętrzne dochody przeznaczone na 

określony cel i nie zmniejsza wsparcia na 

rzecz programu z EFRR, IPA III–

współpraca transgraniczna lub ISRWM–

współpraca transgraniczna 

 

Poprawka  186 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 8 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Udział państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich w programach Interreg 

w ramach zarządzania dzielonego 

Udział państw trzecich, krajów 

partnerskich, krajów i terytoriów 

zamorskich lub organizacji integracji lub 

współpracy regionalnej w programach 

Interreg w ramach zarządzania dzielonego 

 



 

RR\1172627PL.docx 81/184 PE626.663v02-00 

 PL 

Poprawka  187 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozdziały I–VII i rozdział X stosuje się do 

udziału państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich w programach Interreg 

z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych 

określonych w niniejszym rozdziale. 

Rozdziały I–VII i rozdział X stosuje się do 

udziału państw trzecich, krajów 

partnerskich, krajów i terytoriów 

zamorskich lub organizacji integracji lub 

współpracy regionalnej w programach 

Interreg z zastrzeżeniem przepisów 

szczegółowych określonych w niniejszym 

rozdziale. 

 

Poprawka  188 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa trzecie, kraje partnerskie 

oraz kraje i terytoria zamorskie 

uczestniczące w programie Interreg 

oddelegowują pracowników do wspólnego 

sekretariatu programu lub zakładają 

oddział na swoim terytorium, lub jedno 

i drugie. 

3. Państwa trzecie, kraje partnerskie 

oraz kraje i terytoria zamorskie 

uczestniczące w programie Interreg mogą 

oddelegować pracowników do wspólnego 

sekretariatu programu lub – w 

porozumieniu z instytucją zarządzającą – 

zakładają oddział wspólnego sekretariatu 

na swoim terytorium, lub jedno i drugie. 

 

Poprawka  189 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Organ krajowy lub organ 

odpowiadający specjaliście ds. 

komunikacji w ramach programu Interreg, 

jak określono w art. 35 ust. 1, wspiera 

instytucję zarządzającą i partnerów 

w danym państwie trzecim, kraju 

partnerskim lub kraju i terytorium 

zamorskim w odniesieniu do zadań 

4. Organ krajowy lub organ 

odpowiadający specjaliście ds. 

komunikacji w ramach programu Interreg, 

jak określono w art. 35 ust. 1, może 

wspierać instytucję zarządzającą 

i partnerów w danym państwie trzecim, 

kraju partnerskim lub kraju i terytorium 

zamorskim w odniesieniu do zadań 
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przewidzianych w art. 35 ust. 2–7. przewidzianych w art. 35 ust. 2–7. 

 

Poprawka  190 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy Interreg w komponentach 

2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 

najmniej jednego instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

realizowane są w ramach zarządzania 

dzielonego zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim lub kraju 

partnerskim, lub – w odniesieniu do 

komponentu 3 – w każdym kraju 

i terytorium zamorskim, niezależnie od 

tego, czy dany kraj i terytorium zamorskie 

otrzymuje wsparcie w ramach co najmniej 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii. 

2. Programy Interreg w komponentach 

2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 

najmniej jednego instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

realizowane są w ramach zarządzania 

dzielonego zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim, kraju 

partnerskim, uczestniczącym kraju 

i terytorium zamorskim, lub – 

w odniesieniu do komponentu 3 – 

w każdym kraju i terytorium zamorskim, 

niezależnie od tego, czy dany kraj 

i terytorium zamorskie otrzymuje wsparcie 

w ramach co najmniej jednego instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii. 

 

Poprawka  191 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w ramach zarządzania dzielonego 

zarówno w państwach członkowskich, jak 

i w każdym uczestniczącym państwie 

trzecim lub kraju i terytorium zamorskim; 

a) w ramach zarządzania dzielonego 

zarówno w państwach członkowskich, jak 

i w każdym uczestniczącym państwie 

trzecim lub kraju i terytorium zamorskim 

lub w grupie państw trzecich będących 

częścią organizacji regionalnej; 

 

Poprawka  192 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w ramach zarządzania dzielonego 

w państwach członkowskich i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim lub kraju 

i terytorium zamorskim tylko 

w odniesieniu do wydatków EFRR poza 

Unią na jedną operację lub większą ich 

liczbę, z kolei wkłady z co najmniej 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii zarządzane są 

w ramach zarządzania pośredniego; 

b) w ramach zarządzania dzielonego 

w państwach członkowskich i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim lub kraju 

i terytorium zamorskim albo w grupie 

państw trzecich będących częścią 

organizacji regionalnej tylko 

w odniesieniu do wydatków EFRR poza 

Unią na jedną operację lub większą ich 

liczbę, z kolei wkłady z co najmniej 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii zarządzane są 

w ramach zarządzania pośredniego; 

 

Poprawka  193 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ramach zarządzania pośredniego 

zarówno w państwach członkowskich, jak 

i w każdym uczestniczącym państwie 

trzecim lub kraju i terytorium zamorskim. 

c) w ramach zarządzania pośredniego 

zarówno w państwach członkowskich, jak 

i w każdym uczestniczącym państwie 

trzecim lub kraju i terytorium zamorskim 

lub w grupie państw trzecich będących 

częścią organizacji regionalnej. 

 

Poprawka  194 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli całość lub część programu Interreg 

w komponencie 3 jest realizowana 

w ramach zarządzania pośredniego, 

zastosowanie ma art. 60. 

Jeżeli całość lub część programu Interreg 

w komponencie 3 jest realizowana 

w ramach zarządzania pośredniego, 

wymagane jest uprzednie porozumienie 

między państwami członkowskimi i 

zainteresowanymi regionami i 

zastosowanie ma art. 60. 
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Poprawka  195 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Wspólne zaproszenia do składania 

wniosków uruchamiające finansowanie z 

dwustronnych lub wielonarodowych 

programów ISRWM i programów 

europejskiej współpracy terytorialnej 

mogą być ogłaszane, jeżeli odpowiednie 

instytucje zarządzające wyrażą na to 

zgodę. Treść zaproszenia określa jego 

zasięg geograficzny oraz oczekiwany 

wkład w realizację celów odpowiednich 

programów. Instytucje zarządzające 

decydują, czy do zaproszenia mają 

zastosowanie zasady ISRWM, czy zasady 

europejskiej współpracy terytorialnej. 

Mogą one podjąć decyzję o wyznaczeniu 

„wiodącej instytucji zarządzającej” 

odpowiedzialnej za zadania związane z 

zarządzaniem i kontrolą odnoszące się do 

zaproszenia. 

 

Poprawka  196 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli wybór jednego lub większej 

liczby dużych projektów 

infrastrukturalnych jest w programie 

spotkania komitetu monitorującego, 

a w stosownych przypadkach komitetu 

sterującego, instytucja zarządzająca 

przekazuje Komisji dokument koncepcyjny 

dla każdego takiego projektu co najmniej 

dwa miesiące przed datą spotkania. 

Dokument koncepcyjny może się składać z 

co najwyżej trzech stron i musi określać 

nazwę, lokalizację, budżet, partnera 

wiodącego i partnerów, oraz główne cele 

i rezultaty. Jeżeli dokument koncepcyjny 

3. Jeżeli wybór jednego lub większej 

liczby dużych projektów 

infrastrukturalnych jest w programie 

spotkania komitetu monitorującego, 

a w stosownych przypadkach komitetu 

sterującego, instytucja zarządzająca 

przekazuje Komisji dokument koncepcyjny 

dla każdego takiego projektu co najmniej 

dwa miesiące przed datą spotkania. 

Dokument koncepcyjny może się składać z 

co najwyżej pięciu stron i musi określać 

nazwę, lokalizację, budżet, partnera 

wiodącego i partnerów, oraz główne cele 

i rezultaty, a także przedstawiać 
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dotyczący jednego lub większej liczby 

projektów infrastrukturalnych nie zostanie 

przekazany Komisji w tym terminie, 

Komisja może zwrócić się do 

przewodniczącego komitetu 

monitorującego lub komitetu sterującego 

o usunięcie odpowiednich projektów 

z programu spotkania. 

wiarygodny plan biznesowy dowodzący, że 

kontynuacja danego projektu lub 

projektów będzie zapewniona również w 

przypadku braku wsparcia ze środków 

Interreg. Jeżeli dokument koncepcyjny 

dotyczący jednego lub większej liczby 

projektów infrastrukturalnych nie zostanie 

przekazany Komisji w tym terminie, 

Komisja może zwrócić się do 

przewodniczącego komitetu 

monitorującego lub komitetu sterującego 

o usunięcie odpowiednich projektów 

z programu spotkania. 

 

Poprawka  197 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli część lub całość komponentu 

3 programu Interreg jest realizowana 

w ramach zarządzania pośredniego zgodnie 

z odpowiednio art. 53 ust. 3 lit. b) lub c), 

zadania związane z realizacją powierza się 

jednemu z organów wymienionych w 

[art. 62 ust. 1 akapit pierwszy lit. c)] 

rozporządzenia (UE, Euratom) [FR-

Omnibus], w szczególności takiemu 

organowi znajdującemu się 

w uczestniczącym państwie członkowskim, 

w tym instytucji zarządzającej danego 

programu Interreg. 

1. Jeżeli po konsultacjach z 

zainteresowanymi podmiotami część lub 

całość komponentu 3 programu Interreg 

jest realizowana w ramach zarządzania 

pośredniego zgodnie z odpowiednio art. 53 

ust. 3 lit. b) lub c) niniejszego 

rozporządzenia, zadania związane 

z realizacją powierza się jednemu 

z organów wymienionych w [art. 62 ust. 1 

akapit pierwszy lit. c)] rozporządzenia 

(UE, Euratom) [FR-Omnibus], 

w szczególności takiemu organowi 

znajdującemu się w uczestniczącym 

państwie członkowskim, w tym instytucji 

zarządzającej danego programu Interreg. 

 

Poprawka  198 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 61 skreśla się 

Międzyregionalne innowacyjne inwestycje  
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Z inicjatywy Komisji EFRR może 

wspierać międzyregionalne innowacyjne 

inwestycje, jak określono w art. 3 pkt 5, 

skupiające naukowców, przedsiębiorstwa, 

społeczeństwo obywatelskie i organy 

administracji publicznej zaangażowane 

w strategie inteligentnej specjalizacji 

ustanowione na szczeblu krajowym lub 

regionalnym. 

 

 

Poprawka  199 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł -62 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -62 

 Zwolnienie z wymogu informowania na 

mocy art. 108 ust. 3 TFUE. 

 Komisja może stwierdzić, że pomoc dla 

projektów wspieranych przez unijną 

europejską współpracę terytorialną jest 

zgodna z zasadami rynku wewnętrznego i 

nie podlega wymogom dotyczącym 

informowania, o których mowa w art. 108 

ust. 3 TFUE. 
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UZASADNIENIE 

1. Wprowadzenie 

W ciągu sześćdziesięciu lat od podpisania traktatów rzymskich Unia Europejska („UE”), 

która pierwotnie stanowiła jedynie unię gospodarczą, przekształciła się w pokojowy projekt 

na rzecz ogółu społeczeństwa. Aby projekt ten mógł być kontynuowany, jak również z uwagi 

na stojące przed europejską polityką wyzwania związane z tendencjami nacjonalistycznymi i 

izolacjonizmem oraz eurosceptycyzmem, a niekiedy antyeuropejskimi postawami, należy 

zadbać o czynne, dobre sąsiedztwo między państwami członkowskimi.  

 

Europejska współpraca terytorialna w szczególności aktywnie podejmuje tę przewodnią ideę 

oraz znacząco i wyraźnie sprzyja poznawaniu się Europejczyków ponad granicami, 

wspólnemu podejmowaniu przez nich wyzwań oraz wspólnemu kształtowaniu i rozwijaniu 

przez nich Europy. W ten sposób przeszkody w postaci granic – także i przede wszystkim w 

świadomości obywateli – są stopniowo przezwyciężane, a regiony przygraniczne stają się 

wspólnymi obszarami, gdzie Europa staje się bliższa obywatelom i ma wymierne znaczenie 

na co dzień. 

 

Dzięki temu w ciągu ostatnich dziesięcioleci Europejska współpraca terytorialna wniosła 

bezdyskusyjny wkład w integrację Europy, zacieśniając i upraszczając codzienne życie ponad 

granicami przez zniesienie granic i biurokratycznych przeszkód. Dlatego też sprawozdawca z 

dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska potwierdziła znaczącą wartość 

dodaną Europejskiej współpracy terytorialnej, przedstawiając swój nowy projekt 

rozporządzenia w sprawie okresu finansowania po roku 2020. 

 

Jednak zdaniem sprawozdawcy potencjał Europejskiej współpracy terytorialnej nie jest w 

pełni wykorzystywany pomimo atrakcyjnych stawek finansowania projektów, ponieważ 

wymogi administracyjne dotyczące potencjalnych beneficjentów, ale również organów 

wykonawczych, osiągnęły niepokojący poziom. W rzeczywistości wymogi wzrastały w 

kolejnych okresach finansowania i są obecnie na poziomie, który uniemożliwia 

zainteresowanym podmiotom nawet złożenie wniosku. Wydaje się przy tym, że w rezultacie 

udział posiadających doświadczenie wnioskodawców w poszczególnych programach 

Europejskiej współpracy terytorialnej jest nieproporcjonalnie duży. Jeśli rzeczywista misja 

Europejskiej współpracy terytorialnej ma być nadal realizowana, wspierając ideę Europy w 

ukierunkowany sposób, prace przygotowawcze i wdrażanie programów w okresie 

finansowania po roku 2020 r. muszą stać się łatwiejsze dla wszystkich zaangażowanych stron.  

 

W tym kontekście sprawozdawca zwraca uwagę na już przyjęte rozporządzenie zbiorcze z 

przepisami finansowymi UE, które ma na celu ułatwienie wypłaty i wykorzystania funduszy 

oraz rozliczania płatności, przy zachowaniu środków kontroli ukierunkowanego 

wykorzystania funduszy, i które będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r.  W 

szczególności sprawozdawca podkreśla, że nowe przepisy ułatwiają stosowanie kwot 

ryczałtowych, upraszczają formy kosztów, ułatwiają dostęp dla mniejszych beneficjentów i 

pozwalają uniknąć zbędnych wielokrotnych kontroli, a także prowadzą do zwiększenia 

zastosowania środków na informowanie obywateli o sukcesach projektów i inwestycji w 

regionach. 

 

Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uproszczenia zaproponowane przez 

Komisję w ramach wniosków dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych 
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przepisów, nowego rozporządzenia w sprawie EFRR i nowego rozporządzenia w sprawie 

Europejskiej współpracy terytorialnej, oraz jest przekonany, że przyniosą one pożądane 

skutki.  

 

2. Zakres komponentów przyszłej Europejskiej współpracy terytorialnej  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje kontynuację programów współpracy 

transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Europejskiej współpracy 

terytorialnej. Dla każdego z tych programów określono odrębne uprawnienia, a sprawdzone 

obszary objęte programami powinny jego zdaniem zostać zachowane. Sprawozdawca uważa 

jednak, że kluczowa rola regionów przygranicznych została niedostatecznie odzwierciedlona 

w projekcie Komisji, dlatego też proponuje on przesunięcie dodatkowych środków do 

komponentu 1 „współpraca transgraniczna”. Jednocześnie jest przekonany, że współpraca 

morska powinna być nadal możliwa w ramach komponentu 1, nawet jeśli między regionami 

nie ma stałego połączenia przez morze. 

 

Sprawozdawca odnosi się krytycznie do wprowadzenia nowego komponentu 5 

„międzyregionalne innowacyjne inwestycje”, ponieważ charakter celów wyznaczonych w 

ramach takich inwestycji jest jedynie w ograniczonym zakresie związany z polityką 

spójności. Ponadto zarządzanie bezpośrednie zaproponowane przez Komisję dla komponentu 

5 jest sprzeczne z duchem zasady pomocniczości przyświecającej Europejskiej współpracy 

terytorialnej.  

 

3. Środki finansowe przeznaczone na Europejską współpracę terytorialną 

Sprawozdawca krytycznie odnosi się do planowanych cięć dotyczących sprawdzonych i 

skutecznych programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, w 

związku z czym opowiada się za tym, by przewidziane w wieloletnich ramach finansowych 

na lata 2021–2027 środki przeznaczone na programy Europejskiej współpracy terytorialnej w 

ramach komponentów 1–4 zwiększono do co najmniej 3 % ogólnych środków 

przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

 

W tym kontekście sprawozdawca chciałby ponownie zwrócić uwagę na kluczową rolę 

obszarów przygranicznych i niezbędne środki na współpracę transgraniczną (komponent 1), 

dlatego proponuje najwyższą alokację dla tego komponentu na poziomie 73,8 %.  

 

Jeśli chodzi o innowacyjne inwestycje, sprawozdawca uważa, że przeznaczenie przez 

Komisję dużej puli środków finansowych temu komponentowi nie powinno w żaden sposób 

odbywać się kosztem innych komponentów Europejskiej współpracy terytorialnej. Jednak 

zdaniem sprawozdawcy możliwy jest dodatkowy budżet wynoszący 0,3 % ogólnych środków 

przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

 

4. Treść programów Europejskiej współpracy terytorialnej i ich ukierunkowanie 

Zdaniem sprawozdawcy można zasadniczo zaakceptować pięć celów politycznych 

wynikających z EFRR, a także dwa cele szczegółowe Interreg, tj. „lepsze zarządzanie 

Interreg” i „bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa”. Sprawozdawca krytycznie odnosi się 
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do sztywnego założenia, że na te dwa cele szczegółowe w ramach Interreg należy 

przeznaczyć co najmniej 15 % z ogólnych środków, ponieważ może to utrudnić w praktyce 

programowanie i zarządzanie programami.  

 

5. Fundusze małych projektów 

Istotą Europejskiej współpracy terytorialnej jest łączenie ludzi ponad granicami i w ten 

sposób wspieranie rozwoju integracji europejskiej. Zwłaszcza małe projekty i projekty oparte 

na kontaktach międzyludzkich zbliżają do siebie lokalne społeczności i mają ogromne 

znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych. Wnioskodawcy są zwykle podmiotami 

społeczeństwa obywatelskiego. Projekty charakteryzują się w szczególności małą wielkością 

finansową i co za tym idzie małą kwotą przyznanych środków. Aby umożliwić pomyślną 

kontynuację małych projektów w przyszłości, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia 

uproszczeń, zapewnienia jasnych uregulowań i bezpośredniego uwzględnienia małych 

projektów w ramach regulacyjnych. Sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje 

zawartą w projekcie rozporządzenia Komisji opcję ustanowienia funduszy małych projektów 

w ramach programów Interreg, przy czym zarządzanie tymi funduszami powinno być 

elastyczne, a ponadto powinno być możliwe ustanowienie większej liczby funduszy w 

obrębie jednego programu.  

 

W trakcie dalszej debaty konieczne będzie zweryfikowanie zakresu, w jakim przepisy 

proponowane przez Komisję doprowadzą do bezpośredniego uproszczenia i zmniejszenia 

obciążeń administracyjnych dla końcowych beneficjentów projektów opartych na kontaktach 

międzyludzkich i małych projektów.  

 

6. Poziom współfinansowania 

Sprawozdawca ubolewa, że Komisja proponuje obniżenie maksymalnej stopy 

współfinansowania dla programów Interreg. Uważa, że zaproponowany poziom 70 % jest 

niewystarczający, a zamiast tego sugeruje podniesienie go do 85 %. Stopa współfinansowania 

powinna być stosowana elastycznie, z możliwością dostosowania jej do potrzeb każdego 

obszaru objętego programem.  

 

7. Płatności zaliczkowe 

Sprawozdawca uważa, że niższy poziom płatności zaliczkowych w porównaniu z okresem 

2014–2020 może spowodować problemy finansowe w niektórych programach, zwłaszcza w 

związku z początkowymi wyższymi kosztami tworzenia i uruchamiania programu. 

Uzgodnienia dotyczące płatności zaliczkowych powinny należycie uwzględniać specyfikę 

Europejskiej współpracy terytorialnej, dlatego też sprawozdawca przewiduje w projekcie 

sprawozdania zwiększenie kwot płatności zaliczkowych, przede wszystkim na początku 

okresu finansowania. 

 

8. Wskaźniki 
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Sprawozdawca zasadniczo pozytywnie ocenia wprowadzenie szczegółowych wskaźników dla 

Interreg służących do pomiaru wyników i europejskiej wartości dodanej programów 

współpracy. Proponowane wskaźniki mogą jednak nie być właściwe dla wykazania 

odnoszącej się do procesów wartości dodanej, która wynika ze współpracy transgranicznej, 

transnarodowej i międzyregionalnej, a tym samym dla zapewnienia pozytywnych bodźców 

dla zarządzania. W trakcie debaty może być konieczne odpowiednie dostosowanie 

wskaźników lub zwiększenie marginesów dostępnych w programach dla opracowywania 

systemu wskaźników. 

 

 

9. Zasada n+2 / skumulowane obciążenia regionów 

W świetle doświadczeń zdobytych w poprzednich okresach finansowania sprawozdawca 

chciałby zwrócić uwagę, że proponowany przez Komisję powrót do systemu n+2 (dotychczas 

n+3) mógłby grozić częściową utratą środków finansowych w całej Europie, uniemożliwiając 

ich wystarczająco szybkie wykorzystanie. W połączeniu z możliwym ograniczeniem 

dostępnych środków i możliwym obniżeniem stopy współfinansowania UE prowadziłoby to 

skumulowania obciążeń regionów objętych zakresem Europejskiej współpracy terytorialnej.  

 

10. Pomoc państwa 

Od wielu lat wspieranie Europejskiej współpracy terytorialnej stanowi jeden z głównych 

priorytetów polityki spójności UE. Wsparcie MŚP na pokrycie kosztów projektów w ramach 

Europejskiej współpracy terytorialnej jest zwolnione z obowiązku zgłoszenia na podstawie 

ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). W wytycznych w sprawie 

pomocy regionalnej na lata 2014–2020 oraz w sekcji GBER dotyczącej pomocy regionalnej 

zawarto również przepisy szczególne dotyczące pomocy regionalnej na inwestycje 

dokonywane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości.  

Sprawozdawca uważa, że pomoc na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej 

byłaby zgodna z rynkiem wewnętrznym i miałaby jedynie ograniczony wpływ na 

konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym 

proponuje, aby uznano programy Europejskiej współpracy terytorialnej za zasadniczo 

nieistotne z punktu widzenia pomocy państwa i aby nie miała do nich zastosowania uciążliwa 

kontrola pomocy państwa.  

 

11. Przegląd śródokresowy  

Przewidziany przegląd śródokresowy i wszelkie dostosowania do wielostronnych programów 

Interreg wymagają znacznie bardziej złożonych procesów koordynacji. Sprawozdawca 

podkreśla, że nie powinno to prowadzić do trudności lub opóźnień w finansowaniu projektów 

w drugiej połowie programów.  
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21.11.2018 

OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

dla Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Fabio Massimo Castaldo 

 

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Przedstawiony 29 maja 2018 r. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego zawiera istotne zmiany odnoszące się do ogólnej struktury 

współpracy terytorialnej i przyszłych programów współpracy transgranicznej.  

Pierwszą istotną zmianą jest propozycja Komisji, by zmodyfikować dziedziny współpracy, 

koncentrując się między innymi na współpracy transgranicznej prowadzonej na granicach 

lądowych, oraz by włączyć współpracę transgraniczną na granicach morskich do rozszerzonego 

komponentu „współpraca transnarodowa i współpraca morska”. Sprawozdawca uważa, że 

propozycja ta mogłaby stanowić zagrożenie dla obecnych i przyszłych transgranicznych 

programów morskich, zwłaszcza tych realizowanych w regionie Morza Śródziemnego. Celem 

Interreg powinno być stworzenie silnych połączeń i wzmocnienie partnerstw między 

sąsiadującymi krajami, które mają wspólną granicę lądową lub morską. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku programów dotyczących Morza Śródziemnego, gdzie inwestowanie w 

kraje partnerskie i w ich stabilność oznacza również inwestycje w bezpieczeństwo i stabilność 

Unii Europejskiej. Sprawozdawca proponuje zatem poprawki, których celem jest ponowne 

wprowadzenie programów transgranicznej współpracy morskiej, nawet wówczas, gdy nie 

istnieje stałe połączenie drogą morską; w konsekwencji proponuje zmienić przydziały na rzecz 

komponentu 1.  

Drugą istotną zmianą wprowadzoną w projekcie rozporządzenia w sprawie Interreg jest 

propozycja stosowania wspólnego zbioru zasad dotyczących zarówno wewnętrznej współpracy 
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między państwami członkowskimi, jak i współpracy między państwami członkowskimi UE a 

państwami trzecimi. W związku z powyższym przepisy ustanowione w rozporządzeniu Interreg 

będą się również odnosiły do programów współpracy transgranicznej współfinansowanych z 

instrumentów finansowania zewnętrznego UE takich jak Instrument Sąsiedztwa oraz 

Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) oraz Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA III).  

Jest to znacząca zmiana w porównaniu z bieżącym okresem 2014–2020, w którym zewnętrzne 

transgraniczne programy współpracy są regulowane szczegółowymi przepisami 

wykonawczymi. Sprawozdawca proponuje, aby w każdym przypadku, gdy zewnętrzne 

instrumenty finansowe są wykorzystywane do współfinansowania programów Interreg, ich cele 

i priorytety określone w odnośnych przepisach były w pełni uwzględniane i by zostały wyraźnie 

wspomniane w rozporządzeniu Interreg. 

W projekcie rozporządzenia w sprawie Interreg określono już pule środków finansowych z 

IPA III i ISMWR, które należy przeznaczyć na programy Interreg. Aby umożliwić większą 

elastyczność, sprawozdawca proponuje, by usunąć dane liczbowe i w zamian dodać odniesienia 

do rozporządzeń w sprawie IPA III i ISWMR, oraz oczekuje, że marginesy kwot zostaną 

określone w odnośnych rozporządzeniach. 

Działania służące uproszczeniu różnych funduszy i maksymalnemu zwiększeniu synergii 

między nimi są pożądane, jednak sprawozdawca uważa, że nie należy lekceważyć głównych 

celów instrumentów finansowania zewnętrznego. Proponuje zatem poprawki dotyczące tej 

kwestii, w których stwierdza się, że zewnętrzna współpraca transgraniczna prowadzona na 

mocy rozporządzenia Interreg powinna uzupełniać programy współpracy transgranicznej 

finansowane z instrumentów przedakcesyjnych i instrumentów sąsiedztwa. Pomoc w ramach 

IPA powinna być nadal przeznaczana na wspieranie wysiłków beneficjentów tego instrumentu 

na rzecz zacieśniania współpracy regionalnej, makroregionalnej i transgranicznej, jak również 

na rzecz pobudzania rozwoju terytorialnego, m.in. dzięki wdrażaniu unijnych strategii 

makroregionalnych. W odniesieniu do wsparcia z ISWMR, UE powinna rozwijać szczególne 

stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i relacji 

dobrosąsiedzkich, opartej na celach i zasadach przyświecających działaniom zewnętrznym 

Unii.  

Sprawozdawca uważa również, że należy dopuścić większą elastyczność w składaniu 

dokumentów programowych wówczas, gdy w programach uczestniczą kraje partnerskie. Z 

doświadczenia wynika bowiem, że potrzebują one więcej czasu, gdyż ich procedury nie są 

równoważne procedurom państw członkowskich UE. 

POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”) ma na celu 

przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych 

w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz 

z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, 

EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, wśród 

których szczególną uwagę należy zwrócić 

na niektóre kategorie regionów, wśród 

których wyraźnie wymieniono regiony 

transgraniczne. 

(1) Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”) ma na celu 

przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych 

w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z 

art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR 

ma przyczyniać się do zmniejszania 

dysproporcji w poziomach rozwoju 

różnych regionów oraz zacofania regionów 

najmniej uprzywilejowanych, wśród 

których szczególną uwagę należy zwrócić 

na niektóre kategorie regionów, wśród 

których wyraźnie wymieniono obszary 

wiejskie, obszary dotknięte transformacją 

przemysłową i regiony, które cierpią na 

skutek poważnych i trwałych 

niekorzystnych warunków przyrodniczych 

lub demograficznych, takie jak regiony 

najbardziej wysunięte na północ o bardzo 

niskiej gęstości zaludnienia, regiony 

wyspiarskie, regiony transgraniczne i 

regiony górskie. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 

(2) Rozporządzenie (UE) [nowe RWP] 

Parlamentu Europejskiego i Rady21 określa 

przepisy wspólne dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i niektórych innych funduszy, 

a rozporządzenie (UE) [nowe 

rozporządzenie w sprawie EFRR] 

Parlamentu Europejskiego i Rady22 określa 

przepisy dotyczące celów szczegółowych 

i zakresu wsparcia z EFRR. Obecnie 

konieczne jest przyjęcie przepisów 

szczegółowych w odniesieniu do celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), które będą miały zastosowanie 
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do współpracy co najmniej jednego 

państwa członkowskiego ponad granicami 

i będą dotyczyły skutecznego 

programowania, w tym przepisów 

dotyczących pomocy technicznej, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli 

oraz zarządzania finansami. 

do współpracy transgranicznej co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i co najmniej jednego państwa lub innego 

terytorium spoza Unii i będą dotyczyły 

skutecznego programowania, w tym 

przepisów dotyczących pomocy 

technicznej, monitorowania, oceny, 

komunikacji, kwalifikowalności, 

zarządzania i kontroli oraz zarządzania 

finansami. 

__________________ __________________ 

21 [Odniesienie] 21 [Odniesienie]  

22 [Odniesienie] 22 [Odniesienie] 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

(3) W celu zwiększania dobrobytu i 

wspierania harmonijnego rozwoju 

terytorium Unii na różnych poziomach 

EFRR powinien wspierać współpracę 

transgraniczną, transnarodową, a także 

współpracę regionów najbardziej 

oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych na lądowych 
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przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego i 

spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

lub morskich obszarach przygranicznych 

oraz do uruchomienia niewykorzystanego 

potencjału wzrostu na obszarach 

przygranicznych. W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien obejmować współpracę na 

granicach lądowych lub morskich, a 

współpraca transgraniczna powinna 

wspierać regiony położone wzdłuż granic 

lądowych lub morskich. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

a co najmniej jednym państwem lub innym 

terytorium poza Unią. Dzięki objęciu 

wewnętrznej i zewnętrznej współpracy 

transgranicznej zakresem niniejszego 

rozporządzenia powinno nastąpić znaczne 

uproszczenie i ujednolicenie 

obowiązujących przepisów w porównaniu 

z okresem programowania 2014–2020, 

które będzie zauważalne dla instytucji 

programu w państwach członkowskich 

oraz dla organów partnerskich 

i beneficjentów spoza Unii. 

(5) Komponent „Współpraca 

transgraniczna” powinien również 

obejmować współpracę pomiędzy co 

najmniej jednym państwem członkowskim 

a co najmniej jednym państwem trzecim. 

Dzięki objęciu wewnętrznej i zewnętrznej 

współpracy transgranicznej zakresem 

niniejszego rozporządzenia powinno 

nastąpić znaczne uproszczenie 

i ujednolicenie obowiązujących przepisów 

w porównaniu z okresem programowania 

2014–2020, które będzie zauważalne dla 

instytucji programu w państwach 

członkowskich oraz dla organów 

partnerskich i beneficjentów spoza Unii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Zewnętrzna współpraca 

transgraniczna na mocy niniejszego 

rozporządzenia nie powinna w żaden 

sposób zastępować programów współpracy 

transgranicznej objętych rozporządzeniem 

(UE)  .../... [rozporządzenie IPA III] i 

rozporządzeniem (UE)  .../... 

[rozporządzenie ISWMR], lecz raczej je 

uzupełniać, w szczególności w zakresie 

starań podejmowanych przez ich 

beneficjentów na rzecz rozwijania 

współpracy regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej.  

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. W przypadku programów 

Interreg z udziałem państw trzecich przy 

braku klasyfikacji NUTS należy stosować 

podział na obszary równoważne 

kwalifikujące się na mocy rozporządzenia 

(UE)  .../... [rozporządzenie IPA III] i 

rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 

ISWMR]. 

__________________ __________________ 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 



 

RR\1172627PL.docx 97/184 PE626.663v02-00 

 PL 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Należy nadal wspierać, lub 

odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISRWM28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej i morskiej, 

a także programy współpracy regionów 

najbardziej oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISRWM-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami w 

ramach IPA III-współpraca transgraniczna 

i ISRWM-współpraca transgraniczna, z 

zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 

określonej w odpowiednim akcie 

prawnym, tzn. do 3 % puli środków 

finansowych w ramach IPA III oraz do 4 

% puli środków finansowych na program 

o określonym zasięgu geograficznym 

„Sąsiedztwo” na podstawie art. 4 ust. 2 lit. 

a) ISRWM. 

(10) Należy nadal wspierać, lub 

odpowiednio, ustanowić, współpracę na 

wszystkich płaszczyznach z państwami 

trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż taka 

współpraca jest ważnym narzędziem 

polityki rozwoju regionalnego i powinna 

zapewnić korzyści regionom państw 

członkowskich graniczącym z państwami 

trzecimi. W tym celu EFRR i instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii, IPA27, 

ISWMR28 i PKTZ29 powinny zapewniać 

wsparcie na programy współpracy 

transgranicznej, transnarodowej, a także 

programy współpracy regionów najbardziej 

oddalonych i współpracy 

międzyregionalnej. Wsparcie z EFRR oraz 

z instrumentów finansowania 

zewnętrznego Unii powinno opierać się na 

zasadzie wzajemności i proporcjonalności. 

Jednakże w odniesieniu do IPA III-

współpraca transgraniczna i ISWMR-

współpraca transgraniczna wsparcie z 

EFRR powinno zostać uzupełnione co 

najmniej równoważnymi kwotami 

w ramach IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISWMR-współpraca 

transgraniczna, z zastrzeżeniem przepisów 

określonych w odpowiednim akcie 

prawnym, tzn. w art. [9] rozporządzenia 

(UE) .../... Parlamentu Europejskiego i 

Rady [rozporządzenie w sprawie IPA III] i 

art. [18] rozporządzenia (UE) .../... 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

[rozporządzenie w sprawie ISWMR]. 

__________________ __________________ 

27 Rozporządzenie (UE) XXX 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

27 Rozporządzenie (UE) .../... 

ustanawiające Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (Dz.U. L xx, s. y). 

28 Rozporządzenie (UE) XXX 28 Rozporządzenie (UE) .../... 
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ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

ustanawiające Instrument Sąsiedztwa, 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 

(Dz.U. L xx, s. y). 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 

Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). 

29 Decyzja Rady (UE) XXX w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich z Unią Europejską, w tym 

stosunków między Unią Europejską, 

z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 

Danii, z drugiej strony (Dz.U. L..., s.). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie 

wspólnych wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną i przemytem migrantów. 

(11) Pomoc w ramach IPA powinna 

nadal wspierać wysiłki beneficjentów IPA 

na rzecz zacieśniania regionalnej, 

makroregionalnej i transgranicznej 

współpracy, jak również stymulowania 

rozwoju terytorialnego, m.in. poprzez 

realizowanie unijnych strategii 

makroregionalnych, oraz osiągania celów i 

wypełniania priorytetów określonych w 

art. [3] i załącznikach II i III do 

rozporządzenia w sprawie IPA III 

[IPA III]. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W odniesieniu do wsparcia z 

ISRWM Unia powinna rozwijać 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii 

i charakteryzującej się bliskimi 

i pokojowymi stosunkami opartymi na 

współpracy. Niniejsze rozporządzenie i 

ISRWM powinny zatem wspierać 

wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

(12) W odniesieniu do wsparcia z 

ISWMR Unia powinna rozwijać 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na celach i zasadach 

przyświecających działaniom 

zewnętrznym Unii, określonych w art. 3 

ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej i art. 208 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności na zasadach demokracji, 

praworządności oraz poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności 

stanowiących fundament UE, w ramach 

dialogu i współpracy z krajami i 

regionami partnerskimi. Niniejsze 

rozporządzenie i ISWMR powinny zatem 

wspierać wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych 

oraz uwzględniać cele i priorytety 

określone w art. [3] i załącznikach II i III 

do rozporządzenia w sprawie ISWMR. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 

(15) Należy określić środki przydzielone 

na poszczególne komponenty Interreg, 
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w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową i morską, 

współpracę między regionami najbardziej 

oddalonymi i współpracę 

międzyregionalną oraz margines swobody 

między tym elementami do dyspozycji 

państw członkowskich. W porównaniu 

z okresem programowania na lata 2014–

2020 udział przeznaczony na współpracę 

transgraniczną powinien zostać 

zmniejszony, podczas gdy udział na 

współpracę transnarodową i morską – 

zwiększony ze względu na włączenie 

współpracy morskiej, przy czym należy 

stworzyć nowy komponent dotyczący 

współpracy regionów najbardziej 

oddalonych. 

w tym udział każdego państwa 

członkowskiego w całkowitej kwocie 

przeznaczonej na współpracę 

transgraniczną, transnarodową i morską, 

współpracę między regionami najbardziej 

oddalonymi i współpracę 

międzyregionalną oraz margines swobody 

między tym elementami do dyspozycji 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego 

i związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, w szczególności 

w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 

programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 

skutecznych działań w ramach pomocy 

(24) Ze względu na udział więcej niż 

jednego państwa członkowskiego i co 

najmniej jednego państwa trzeciego, i 

związane z tym wyższe koszty 

administracyjne, w szczególności w 

zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap 

wydatków na pomoc techniczną powinien 

być wyższy niż pułap wydatków w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 

wzrostu”. W celu zrównoważenia 

wyższych kosztów administracyjnych 

należy zachęcać państwa członkowskie do 

zmniejszania, tam gdzie to możliwe, 

obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem wspólnych projektów. 

Ponadto programy Interreg 

z ograniczonym wsparciem unijnym lub 

programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny otrzymać pewną 

minimalną kwotę na pomoc techniczną, 

która zapewni wystarczające finansowanie 
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technicznej. skutecznych działań w ramach pomocy 

technicznej. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny jednak 

przestrzegać, w stosownych przypadkach, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

(35)  Należy powierzyć Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

przyjmowania lub zmiany programów 

Interreg w drodze przyjęcia wieloletniego 

dokumentu strategicznego. Programy 

zewnętrznej współpracy transgranicznej 

powinny jednak przestrzegać, w 

stosownych przypadkach, w odniesieniu do 

pierwszej decyzji zatwierdzającej te 

programy, procedury ustanowione 

rozporządzeniem (UE) [IPA III] i 

[ISWMR]. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej dwóch państw członkowskich lub 

między przyległymi lądowymi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej dwóch 

państw członkowskich lub między 

przyległymi lądowymi lub morskimi 

regionami przygranicznymi co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i jednego z poniższych podmiotów lub ich 

większej liczby: 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego z 

poniższych podmiotów lub ich większej 

liczby: 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) współpracę transnarodową 

i współpracę morską na większych lub 

transnarodowych terytoriach lub wokół 

basenów morskich, obejmującą krajowych, 

regionalnych i lokalnych partnerów 

programów w państwach członkowskich, 

państwach trzecich i na Grenlandii w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”; 

w przypadku odnoszenia się jedynie do 

współpracy transnarodowej: „komponent 

2A”; w przypadku odnoszenia się do 

współpracy morskiej: „komponent 2B”); 

2) współpracę transnarodową na 

większych lub transnarodowych terytoriach 

lub wokół basenów morskich, obejmującą 

krajowych, regionalnych i lokalnych 

partnerów programów w państwach 

członkowskich, państwach trzecich i na 

Grenlandii w celu osiągnięcia wyższego 

stopnia integracji terytorialnej; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 

obejmowane są regiony Unii na poziomie 

1. W przypadku współpracy 

transgranicznej wsparciem EFRR 

obejmowane są regiony Unii na poziomie 
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NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych 

z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi. 

NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych granic lądowych lub 

morskich z państwami trzecimi i krajami 

partnerskimi. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone konstrukcją naziemną 

nad morzem, są również wspierane 

w ramach współpracy transgranicznej. 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone nad morzem stałymi 

połączeniami lub innymi trwałymi 

więzami o charakterze kulturowym, 

historycznym i połączeniami 

transportowymi, są również wspierane w 

ramach współpracy transgranicznej. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę i Monako. 

3. Programy Interreg w zakresie 

wewnętrznej współpracy transgranicznej 

mogą obejmować regiony w Norwegii, 

Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie, 

które odpowiadają regionom Unii na 

poziomie NUTS 3, jak również 

Liechtenstein, Andorę, Monako i San 

Marino. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 4. Do celów zewnętrznej współpracy 
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transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych między 

państwami członkowskimi i krajami 

partnerskimi kwalifikowalne w ramach 

IPA III lub ISRWM . 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISWMR obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych lub morskich 

między państwami członkowskimi 

i krajami partnerskimi kwalifikowalne 

w ramach IPA III lub ISWMR . 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej i morskiej regiony objęte 

wsparciem EFRR są regionami Unii na 

poziomie NUTS 2 obejmującymi 

sąsiadujące obszary funkcjonalne, przy 

uwzględnieniu w stosownych przypadkach 

strategii makroregionalnych i na rzecz 

basenu morskiego. 

1. W odniesieniu do współpracy 

transnarodowej regiony objęte wsparciem 

EFRR są regionami Unii na poziomie 

NUTS 2 obejmującymi obszary 

funkcjonalne, przy uwzględnieniu 

w stosownych przypadkach strategii 

makroregionalnych i na rzecz basenu 

morskiego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca transnarodowa i współpraca 

morska programów Interreg może 

obejmować: 

Programy Interreg w zakresie współpracy 

transnarodowej mogą obejmować: 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki z EFRR na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 

1. Środki z EFRR na cel „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) 
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wynoszą 8 430 000 000 EUR z ogólnych 

środków dostępnych na zobowiązania 

budżetowe z EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności na okres programowania 2021–

2027, zgodnie z art. [102 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

wynoszą xx xxx xxx xxx EUR z ogólnych 

środków dostępnych na zobowiązania 

budżetowe z EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności na okres programowania 2021–

2027, zgodnie z art. [102 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Każde państwo członkowskie może 

przesunąć do 15 % środków swojej 

alokacji finansowej na komponenty 1, 2 i 3 

z jednego z tych komponentów na jeden 

komponent lub ich większą liczbę. 

4. Każde państwo członkowskie może 

przesunąć do 20 % środków swojej 

alokacji finansowej na komponenty 1, 2 i 3 

z jednego z tych komponentów na jeden 

komponent lub ich większą liczbę. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje akt wykonawczy 

określający dokument dotyczący strategii 

wieloletniej w odniesieniu do 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych ze 

środków EFRR i ISRWM lub IPA III. Akt 

wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą doradczą, o której mowa 

w art. 63 ust. 2. 

Komisja przyjmuje akt delegowany 

określający dokument dotyczący strategii 

wieloletniej w odniesieniu do 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych ze 

środków EFRR i ISWMR lub IPA III. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do programów Interreg 

wspieranych przez EFRR i ISRWM akt 

W odniesieniu do programów Interreg 

wspieranych przez EFRR i ISWMR akt 
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wykonawczy określa elementy, o których 

mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

[ISRWM]. 

delegowany określa elementy, o których 

mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

[ISWMR]. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że odpowiadające kwoty są zapewnione 

przez IPA III-współpraca transgraniczna i 

ISRWM-współpraca transgraniczna na 

podstawie odpowiedniego strategicznego 

dokumentu programowego. 

Równoważność ta ma zastosowanie do 

maksymalnej kwoty określonej w akcie 

prawnym dotyczącym IPA III oraz 

ISRWM. 

Wsparcie z EFRR przyznaje się 

poszczególnym zewnętrznym programom 

transgranicznym Interreg, pod warunkiem 

że przynajmniej odpowiadające kwoty są 

zapewnione przez IPA III-współpraca 

transgraniczna i ISWMR-współpraca 

transgraniczna na podstawie 

odpowiedniego strategicznego dokumentu 

programowego. Wkład ten ma 

zastosowanie do maksymalnej kwoty 

określonej w akcie prawnym dotyczącym 

IPA III oraz ISWMR. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W 2022 i 2023 r. roczny wkład z 

EFRR na zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, w odniesieniu do 

którego do dnia 31 marca w kolejnych 

latach nie został przedłożony Komisji 

żaden program, i który nie został 

przydzielony ponownie na inny program 

przedłożony w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg, przydziela się na 

wewnętrzne programy współpracy 

transgranicznej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub w których 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 

1. W 2022 i 2023 r. roczny wkład z 

EFRR na zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, w odniesieniu do 

którego do dnia 30 kwietnia 

w poszczególnych latach nie został 

przedłożony Komisji żaden program, 

i który nie został przydzielony ponownie 

na inny program przedłożony w ramach tej 

samej kategorii zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg, przydziela się na 

wewnętrzne programy współpracy 

transgranicznej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub w których 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli do dnia 31 marca 2024 r. 

nadal są zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, które nie zostały 

przedłożone Komisji, cały wkład z EFRR, 

o którym mowa w art. 9 ust. 5, dla tych 

programów na pozostałe lata do 2027 r., 

który nie został ponownie przydzielony na 

inny program w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych 

także odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISRWM-

współpraca transgraniczna, zostaje 

przydzielony na wewnętrzne programy 

współpracy transgranicznej, w których 

uczestniczy dane państwo członkowskie 

lub w których uczestniczą dane państwa 

członkowskie. 

2. Jeżeli do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

nadal istnieją zewnętrzne programy 

transgraniczne Interreg, które nie zostały 

przedłożone Komisji, cały wkład z EFRR, 

o którym mowa w art. 9 ust. 5, dla tych 

programów na pozostałe lata do 2027 r., 

który nie został ponownie przydzielony na 

inny program w ramach tej samej kategorii 

zewnętrznych programów 

transgranicznych Interreg wspieranych 

także odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISWMR-

współpraca transgraniczna, zostaje 

przydzielony na wewnętrzne programy 

współpracy transgranicznej, w których 

uczestniczy dane państwo członkowskie 

lub w których uczestniczą dane państwa 

członkowskie.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W takich przypadkach wkład z EFRR, 

o którym mowa w ust. 1, odpowiadający 

transzom rocznym, na które nie zaciągnięto 

jeszcze zobowiązań, lub transzom 

rocznym, na które zaciągnięto 

zobowiązania oraz umorzono w całości lub 

częściowo w tym samym roku 

budżetowym, i który nie został ponownie 

przydzielony na inny zewnętrzny program 

transgraniczny Interreg wspierany także 

odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISRWM -

współpraca transgraniczna, przydziela się 

na wewnętrzne programy transgraniczne 

Interreg, w których uczestniczy dane 

W takich przypadkach wkład z EFRR, 

o którym mowa w ust. 1, odpowiadający 

transzom rocznym, na które nie zaciągnięto 

jeszcze zobowiązań, lub transzom 

rocznym, na które zaciągnięto 

zobowiązania oraz umorzono w całości lub 

częściowo w tym samym roku 

budżetowym, i który nie został ponownie 

przydzielony na inny zewnętrzny program 

transgraniczny Interreg wspierany także 

odpowiednio ze środków IPA III-

współpraca transgraniczna lub ISWMR-

współpraca transgraniczna, przydziela się 

na wewnętrzne programy transgraniczne 

Interreg lub programy współpracy 
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państwo członkowskie lub uczestniczą 

dane państwa członkowskie. 

transnarodowej, w których uczestniczy 

dane państwo członkowskie lub 

uczestniczą dane państwa członkowskie. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 70 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 

w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISRWM] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

1. Stopa współfinansowania na poziomie 

każdego programu Interreg nie może 

przekraczać 75 %, chyba że w odniesieniu 

do zewnętrznych programów 

transgranicznych lub programów Interreg 

w komponencie 3 wyższa wartość 

procentowa jest określona odpowiednio 

w rozporządzeniu (UE) [IPA III], 

[ISWMR] lub decyzji Rady (UE) [PKTZ] 

lub w innym przyjętym na ich mocy akcie. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wspieranie transgranicznego 

dialogu międzykulturowego w ramach 

projektów współpracy kulturalnej i 

oświatowej, współtworzenia, wymiany 

międzyludzkiej i debaty społecznej, a także 

wspieranie ochrony wspólnego 

dziedzictwa kulturowego i językowego 

oraz zarządzania nim; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2B: 

a) w programach Interreg 

w komponentach 1 i 2: 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej 

i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami i instytucjami, zwłaszcza 

w celu wyeliminowania przeszkód 

prawnych i innych barier w regionach 

granicznych; 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej i 

administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego i instytucjami, zwłaszcza w 

celu wyeliminowania przeszkód prawnych 

i innych barier w regionach granicznych; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) zwiększenie bezpieczeństwa Unii, 

w tym mobilności wojskowej; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania i dążenie do 
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zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 

trwałej demokracji i wspieranie podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego oraz ich roli 

w procesie reform i przemian 

demokratycznych. 

pojednania, zwłaszcza poprzez zachęcanie 

do działań ułatwiających kontakty 

międzyludzkie, wzmacnianie trwałej 

demokracji, wspieranie niezależnych 

mediów i podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego oraz ich roli w procesie 

reform i przemian demokratycznych. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. 

5. W ramach zewnętrznych 

programów transgranicznych i programów 

Interreg w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. W każdym przypadku, gdy 

środki pochodzące z instrumentów 

finansowania zewnętrznego są 

wykorzystywane do wsparcia programów 

Interreg, stosuje się również cele 

wyznaczone dla odpowiednich 

instrumentów określonych w odnośnych 

rozporządzeniach [IPA], [ISWMR] i 

[PKTZ]. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 



 

RR\1172627PL.docx 111/184 PE626.663v02-00 

 PL 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, oraz 

komponentu 5, który jest realizowany 

w ramach zarządzania bezpośredniego lub 

zarządzania pośredniego. 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż sześć miesięcy po przyjęciu 

przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub w razie takiej 

konieczności na mocy odpowiedniego aktu 

podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 

Państwo członkowskie, w którym mieści 

się przyszła instytucja zarządzająca, 

przedkłada jednak program Interreg 

obejmujący wsparcie z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii nie 

później niż dziewięć miesięcy po przyjęciu 

przez Komisję odpowiedniego 

strategicznego dokumentu programowego 

na mocy art. 10 ust. 1 lub, w razie takiej 

konieczności, na mocy odpowiedniego 

aktu podstawowego dotyczącego jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każdy priorytet odpowiada pojedynczemu 

celowi polityki lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiednio jednemu lub 

obu celom szczegółowym Interreg lub 

pomocy technicznej. Priorytet 

odpowiadający danemu celowi polityki lub 

– w stosownych przypadkach – 

odpowiednio jednemu lub obu celom 

szczegółowym Interreg składa się 

z jednego lub większej liczby celów 

szczegółowych. Do tego samego celu 

polityki lub celu szczegółowego Interreg 

Każdy priorytet odpowiada pojedynczemu 

celowi polityki lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiednio jednemu lub 

obu celom szczegółowym Interreg lub 

pomocy technicznej. Priorytet 

odpowiadający danemu celowi polityki lub 

– w stosownych przypadkach – 

odpowiednio jednemu lub obu celom 

szczegółowym Interreg składa się 

z jednego lub większej liczby celów 

szczegółowych. Do tego samego celu 

polityki lub celu szczegółowego Interreg 
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może odnosić się więcej niż jeden 

priorytet. 

może odnosić się więcej niż jeden 

priorytet. W każdym przypadku, gdy środki 

pochodzące z instrumentów finansowania 

zewnętrznego są wykorzystywane do 

wsparcia programów Interreg, stosuje się 

również priorytety wyznaczone dla 

odpowiednich instrumentów określonych 

w odnośnych rozporządzeniach [IPA], 

[ISWMR] i [PKTZ]. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu; 

b) ustanawia się procedurę utworzenia 

wspólnego sekretariatu i, w stosownych 

przypadkach, wspierania struktur 

zarządzania w państwach członkowskich 

lub państwach trzecich; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa 

i stosuje kryteria i procedury, które są 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równouprawnienie płci 

i uwzględnienie postanowień Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, jak 

również zasady zrównoważonego rozwoju 

oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 

i 191 ust. 1 TFUE. 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa i 

stosuje kryteria i procedury, które są 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równouprawnienie płci i 

uwzględnienie postanowień Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

europejskiej konwencji praw człowieka, 

jak również zasady zrównoważonego 

rozwoju oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i 

191 ust. 1 TFUE. 

 

Poprawka  43 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera j a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) dba o to, by w wybranych 

operacjach stosowano kryteria i 

procedury, które są niedyskryminacyjne, 

gwarantują równouprawnienie płci i 

uwzględniają postanowienia Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, jak również 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz 

polityki Unii w dziedzinie środowiska 

naturalnego zgodnie z art. 11 i 191 ust. 1 

TFUE. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju, pod 

warunkiem że jej wpływ na obszar 

programu oraz korzyści, które ten obszar 

odniesie są opisane we wniosku 

dotyczącym operacji. 

2. Operacja Interreg może być 

realizowana w jednym kraju, pod 

warunkiem że jej transgraniczne lub 

ponadnarodowe skutki i korzyści dla 

programu są opisane we wniosku 

dotyczącym operacji. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w trzech z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg i 

zewnętrznych programów 

transgranicznych partnerzy z regionów 

najbardziej oddalonych oraz państw 

trzecich, krajów członkowskich oraz 

krajów i terytoriów zamorskich są 

zobowiązani do współpracy jedynie 
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pierwszym. w trzech z czterech wymiarów współpracy 

wymienionych w akapicie pierwszym. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest transgraniczny podmiot 

prawny lub EUWT. 

2. Beneficjentem funduszu małych 

projektów jest transgraniczny podmiot 

prawny, Euroregion lub EUWT albo 

instytucja zarządzająca lub istniejąca 

instytucja w danym kraju, zgodnie z 

umową zawartą pomiędzy krajami lub 

regionami uczestniczącymi w programie. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 zasady zgłaszania projektów i ich 

realizacji w ramach programu; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla zasad 

kwalifikowalności ustanowionych w art. 

[57–62] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], art.[4 i 6] rozporządzenia (UE) 

[nowe EFRR] lub w niniejszym rozdziale, 

w tym w aktach przyjętych na ich 

podstawie, uczestniczące państwa 

członkowskie oraz, w stosownych 

przypadkach, państwa trzecie, kraje 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

ustanawiają na mocy wspólnej decyzji 

Bez uszczerbku dla zasad 

kwalifikowalności ustanowionych w art. 

[57–62] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], art.[4 i 6] rozporządzenia (UE) 

[nowe EFRR], w art. [10] rozporządzenia 

(UE) [IPA], art. [27] rozporządzenia (UE) 

[ISWMR] lub w niniejszym rozdziale, 

w tym w aktach przyjętych na ich 

podstawie, uczestniczące państwa 

członkowskie oraz, w stosownych 

przypadkach, państwa trzecie, kraje 
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w komitecie monitorującym dodatkowe 

przepisy dotyczące kwalifikowalności 

wydatków dla programu Interreg tylko 

w odniesieniu do kategorii wydatków, 

które nie są objęte zakresem wyżej 

wymienionych przepisów. Te dodatkowe 

przepisy mają zastosowanie do całego 

obszaru programu. 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

ustanawiają na mocy wspólnej decyzji 

w komitecie monitorującym dodatkowe 

przepisy dotyczące kwalifikowalności 

wydatków dla programu Interreg tylko 

w odniesieniu do kategorii wydatków, 

które nie są objęte zakresem wyżej 

wymienionych przepisów. Te dodatkowe 

przepisy mają zastosowanie do całego 

obszaru programu.  

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli w programie Interreg wybrano 

operacje oparte na zaproszeniu do 

składania wniosków, te dodatkowe 

przepisy zostają jednak przyjęte przed 

opublikowaniem pierwszego zaproszenia 

do składania wniosków. We wszystkich 

pozostałych przypadkach dodatkowe 

przepisy są przyjmowane przed 

dokonaniem wyboru pierwszych operacji. 

Jeżeli w programie Interreg wybrano 

operacje oparte na zaproszeniu do 

składania wniosków, te dodatkowe 

przepisy zostają jednak przyjęte przed 

opublikowaniem każdego zaproszenia do 

składania wniosków. We wszystkich 

pozostałych przypadkach dodatkowe 

przepisy są przyjmowane przed 

dokonaniem wyboru pierwszych operacji. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 2B lub 

komponentu 1, jeżeli ten ostatni obejmuje 

długie granice z różnorodnymi 

wyzwaniami i potrzebami dotyczącymi 

rozwoju, państwa członkowskie oraz 

w stosownych przypadkach państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

w programie Interreg mogą definiować 

obszary podprogramu. 

5. W odniesieniu do programu 

Interreg w ramach komponentu 1, jeżeli 

obejmuje on granice z różnorodnymi 

wyzwaniami i potrzebami dotyczącymi 

rozwoju, państwa członkowskie oraz 

w stosownych przypadkach państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje 

i terytoria zamorskie uczestniczące 

w programie Interreg mogą definiować 

obszary podprogramu. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku gdy instytucja 

zarządzająca nie przeprowadza 

weryfikacji na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] na 

całym obszarze objętym programem, 

każde państwo członkowskie wyznacza 

organ lub osobę odpowiedzialne za 

przeprowadzenie takiej weryfikacji w 

odniesieniu do beneficjentów na swoim 

terytorium. 
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU 

dla Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Eleni Theocharous 

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu 

 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Celem inicjatywy „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) jest zacieśnienie 

współpracy między państwami członkowskimi w Unii oraz między państwami 

członkowskimi i państwami trzecimi, krajami partnerskimi lub krajami i terytoriami 

zamorskimi. Oczekuje się, że nowe rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, na lata 2021–

2027 uprości współpracę poza granicami Unii. Równolegle, przyszłe zewnętrzne instrumenty 

finansowania UE (w tym ISWMR i PKTZ) mają na celu ustanowienie jasnych zasad 

przenoszenia części ich zasobów do programów Interreg. 

 

Sprawozdawczyni DEVE jest przekonana, że interes Komitetu ds. Rozwoju polega na 

zapewnieniu, aby państwa trzecie oraz kraje i terytoria zamorskie mogły skutecznie 

uczestniczyć w programach Interreg. Przy opracowywaniu programów należy w pełni 

uwzględnić specyficzne wyzwania i potrzeby KTZ.  

 

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić wkład, jaki Interreg może mieć w realizację celów 

zrównoważonego rozwoju i osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu. Należy w pełni 

przestrzegać spójności polityki na rzecz rozwoju, ponieważ uzyskanie spójności między 

wszystkimi politykami UE ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju.  

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 
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właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając art. 208 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). Należy uwzględnić zasady 

odnoszące się do wielopoziomowego 

sprawowania rządów i do partnerstwa, a 

także wzmocnić podejścia ukierunkowane 

na konkretne obszary oraz zasadę 

niedyskryminacji. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Różne elementy Interreg powinny 

przyczynić się do realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju opisanych w 

Agendzie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030 przyjętej we 
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wrześniu 2015 r. 

Uzasadnienie 

Wkład Interreg w cele zrównoważonego rozwoju powinien zostać wspomniany w motywach. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Interreg powinien przyczynić się 

również do realizacji innych zobowiązań 

międzynarodowych, takich jak 

porozumienie klimatyczne z Paryża (COP 

21). Ze względu na znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu Interreg 

przyczyni się do uwzględnienia w 

głównym nurcie polityki działań w 

dziedzinie klimatu oraz realizacji 

ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie 25 % 

unijnych nakładów budżetowych na cele 

związane z klimatem. 

Uzasadnienie 

Motywy powinny również zawierać odniesienie do porozumienia klimatycznego z Paryża, 

ponieważ Interreg powinien przyczyniać się do realizacji celów UE w zakresie zmiany 

klimatu. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 
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„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien wspierać współpracę w 

regionach granic lądowych lub morskich. 

_________________ _________________ 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie współpracy na granicach morskich w nowym komponencie Interreg nie leży w 

interesie uproszczenia i zwiększenia przyjazności dla użytkownika. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Komponent obejmujący współpracę 

transnarodową i morską powinien zmierzać 

do intensyfikacji współpracy za pomocą 

przedsięwzięć sprzyjających 

zintegrowanemu rozwojowi 

terytorialnemu, powiązanych 

z priorytetami unijnej polityki spójności 

oraz powinien także obejmować morską 

współpracę transgraniczną. Współpraca 

transnarodowa powinna obejmować 

większe obszary w kontynentalnej części 

Unii, zważywszy że współpraca morska 

powinna obejmować terytoria wokół 

basenów morskich oraz uwzględniać 

współpracę transgraniczną na granicach 

morskich w okresie programowania 

2014–2020. Aby umożliwić 

kontynuowanie wcześniejszej morskiej 

(6) Komponent obejmujący współpracę 

transnarodową i morską powinien zmierzać 

do intensyfikacji współpracy za pomocą 

przedsięwzięć sprzyjających 

zintegrowanemu rozwojowi 

terytorialnemu, powiązanych z 

priorytetami unijnej polityki spójności. 

Współpraca transnarodowa powinna 

obejmować większe obszary w 

kontynentalnej części Unii, zważywszy że 

współpraca morska powinna obejmować 

terytoria wokół basenów morskich Aby 

umożliwić kontynuowanie wcześniejszej 

morskiej współpracy transgranicznej na 

gruncie szerszych ram współpracy 

morskiej należy zapewnić maksymalną 

elastyczność, w szczególności poprzez 

określenie zasięgu terytorialnego, celów 
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współpracy transgranicznej na gruncie 

szerszych ram współpracy morskiej należy 

zapewnić maksymalną elastyczność, 

w szczególności poprzez określenie 

zasięgu terytorialnego, celów 

szczegółowych takiej współpracy, 

wymogów dotyczących projektu 

partnerstwa oraz tworzenie podprogramów 

oraz specjalnych komitetów sterujących. 

szczegółowych takiej współpracy, 

wymogów dotyczących projektu 

partnerstwa oraz tworzenie podprogramów 

oraz specjalnych komitetów sterujących. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny komponent „regiony 

najbardziej oddalone”, aby umożliwić 

regionom najbardziej oddalonym 

współpracę z sąsiednimi krajami 

i terytoriami w jak najbardziej wydajny 

i prosty sposób. 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny komponent „regiony 

najbardziej oddalone”, aby umożliwić 

regionom najbardziej oddalonym 

współpracę z krajami trzecimi oraz 

krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) 

w jak najbardziej wydajny i prosty sposób, 

z uwzględnieniem ich szczególnych 

potrzeb i uwarunkowań. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z programów współpracy 

międzyregionalnej w ramach programu 

Interreg oraz z uwagi na brak takiej 

(8) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z programów współpracy 

międzyregionalnej w ramach programu 

Interreg oraz z uwagi na brak takiej 
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współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 komponent 

dotyczący współpracy międzyregionalnej 

należy tak ukierunkować, aby przede 

wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 

polityki spójności. Komponent ten 

powinien zostać zatem ograniczony do 

dwóch programów: jeden będzie 

umożliwiał wszelkiego rodzaju 

doświadczenia, innowacyjne podejścia i 

budowanie zdolności na użytek programów 

w ramach obu celów, a także wspieranie 

europejskich ugrupowań współpracy 

terytorialnej („EUWT”), utworzonych lub 

tworzonych na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 1082/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady24, a drugi będzie 

służył doskonaleniu analizy tendencji 

rozwojowych. Współpraca oparta na 

projektach w całej Unii powinna zostać 

włączona do nowego komponentu 

dotyczącego międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji i być ściśle 

związana z realizacją komunikatu Komisji 

„Zwiększanie innowacyjności europejskich 

regionów: Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”25, w 

szczególności aby wesprzeć tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji w 

takich dziedzinach, jak energia, 

modernizacja przemysłu czy branża rolno-

spożywcza. Wreszcie, zintegrowany 

rozwój terytorialny ukierunkowany 

w szczególności na miejskie obszary 

funkcjonalne lub obszary miejskie 

powinien być głównie przedmiotem 

programów w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz jednego 

instrumentu towarzyszącego „Europejska 

inicjatywa miejska”. Te dwa programy 

w ramach komponentu „Współpraca 

międzyregionalna” powinny obejmować 

całą Unię i być również otwarte na udział 

państw trzecich. 

współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 komponent 

dotyczący współpracy międzyregionalnej 

należy tak ukierunkować, aby przede 

wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 

polityki spójności. Komponent ten 

powinien zostać zatem ograniczony do 

dwóch programów: jeden będzie 

umożliwiał wszelkiego rodzaju 

doświadczenia, innowacyjne podejścia i 

budowanie zdolności na użytek programów 

w ramach obu celów, a także wspieranie 

europejskich ugrupowań współpracy 

terytorialnej („EUWT”), utworzonych lub 

tworzonych na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 1082/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady24, a drugi będzie 

służył doskonaleniu analizy tendencji 

rozwojowych. Współpraca oparta na 

projektach w całej Unii powinna zostać 

włączona do nowego komponentu 

dotyczącego międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji i być ściśle 

związana z realizacją komunikatu Komisji 

„Zwiększanie innowacyjności europejskich 

regionów: Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”25, w 

szczególności aby wesprzeć tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji w 

takich dziedzinach, jak energia 

odnawialna, gospodarka o obiegu 

zamkniętym, modernizacja przemysłu, 

agroekologiczne praktyki rolnicze czy 

branża rolno-spożywcza. Wreszcie, 

zintegrowany rozwój terytorialny 

ukierunkowany w szczególności na 

miejskie obszary funkcjonalne lub obszary 

miejskie powinien być głównie 

przedmiotem programów w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu” oraz jednego instrumentu 

towarzyszącego „Europejska inicjatywa 

miejska”. Te dwa programy w ramach 

komponentu „Współpraca 

międzyregionalna” powinny obejmować 

całą Unię i być również otwarte na udział 
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KTZ i państw trzecich. 

__________________ __________________ 

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19). 

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19). 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów pt. "Zwiększanie 

innowacyjności europejskich regionów: 

Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” – COM(2017) 

376 final z 18.7.2017. 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów pt. "Zwiększanie 

innowacyjności europejskich regionów: 

Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” – COM(2017) 

376 final z 18.7.2017. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, w 

zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości między mężczyznami a 

kobietami, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie bezpiecznego dostępu do 

ochrony międzynarodowej, dzielenie się 
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kontroli granic i podejmowanie wspólnych 

wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną i przemytem migrantów. 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie wspólnych 

wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną, przemytem migrantów i 

handlem ludźmi. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W odniesieniu do wsparcia z ISRWM 

Unia powinna rozwijać szczególne 

stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 

dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu 

i dobrego sąsiedztwa, opartej na 

wartościach Unii i charakteryzującej się 

bliskimi i pokojowymi stosunkami 

opartymi na współpracy. Niniejsze 

rozporządzenie i ISRWM powinny zatem 

wspierać wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

(12) W odniesieniu do wsparcia z ISRWM 

Unia powinna rozwijać szczególne 

stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 

dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu 

i dobrego sąsiedztwa, opartej na 

wartościach Unii i charakteryzującej się 

bliskimi i pokojowymi stosunkami 

opartymi na współpracy. Niniejsze 

rozporządzenie i ISRWM powinny zatem 

wspierać wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 

odpowiednich strategii makroregionalnych, 

przy czym nadrzędnym celem powinno być 

wyeliminowanie ubóstwa i przyczynianie 

się do zrównoważonego rozwoju. 

Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne 

znaczenie i zapewniają ważne ramy 

polityki ukierunkowanej na zacieśnienie 

stosunków z krajami partnerskimi oraz 

stosunków między tymi krajami, w oparciu 

o zasady wzajemnej rozliczalności, 

współodpowiedzialności i poczucia 

obowiązku. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Rozwój synergii z unijnymi 

programami działań zewnętrznych i 

rozwoju powinien również przyczyniać się 
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do zapewnienia maksymalnego 

oddziaływania przy jednoczesnym 

przestrzeganiu zasady spójności polityki 

na rzecz rozwoju, określonej w art. 208 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE). Osiągnięcie 

spójności we wszystkich obszarach 

polityki UE ma kluczowe znaczenie dla 

osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju. 

Uzasadnienie 

Spójność polityki na rzecz rozwoju stanowi zobowiązanie wynikające z traktatu i powinna 

zostać wymieniona w motywach. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W świetle specyfiki unijnych 

regionów najbardziej oddalonych 

niezbędne jest przyjęcie środków 

dotyczących warunków, na których 

podstawie regiony te mogą uzyskać dostęp 

do funduszy strukturalnych. 

W konsekwencji niektóre przepisy 

niniejszego rozporządzenia powinny zostać 

dostosowane do specyfiki regionów 

najbardziej oddalonych w celu 

uproszczenia i zacieśniania współpracy 

z ich państwami sąsiadującymi, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 

Komisji „Silniejsze i odnowione 

partnerstwo strategiczne z regionami 

najbardziej oddalonymi UE”31. 

(14) W świetle specyfiki unijnych 

regionów najbardziej oddalonych 

niezbędne jest przyjęcie środków 

dotyczących warunków, na których 

podstawie regiony te mogą uzyskać dostęp 

do funduszy strukturalnych. 

W konsekwencji niektóre przepisy 

niniejszego rozporządzenia powinny zostać 

dostosowane do specyfiki regionów 

najbardziej oddalonych w celu 

uproszczenia i zacieśniania ich współpracy 

z państwami trzecimi i KTZ, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu komunikatu 

Komisji „Silniejsze i odnowione 

partnerstwo strategiczne z regionami 

najbardziej oddalonymi UE”31. 

__________________ __________________ 

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Komitetu Regionów i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 

i odnowione partnerstwo strategiczne 

z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 

31 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Komitetu Regionów i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego, „Silniejsze 

i odnowione partnerstwo strategiczne 

z regionami najbardziej oddalonymi UE”, 
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COM(2017) 623 final z 24.10.2017. COM(2017) 623 final z 24.10.2017. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Rozporządzenie przewiduje 

możliwość uczestnictwa krajów i 

terytoriów zamorskich (KTZ) w 

programach Interreg. Należy uwzględnić 

specyfikę i wyzwania KTZ w celu 

ułatwienia im skutecznego dostępu i 

uczestnictwa. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Art. 198–204 części IV Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczące stowarzyszenia krajów 

i terytoriów zamorskich z Unią 

przewidują, że celem stowarzyszenia jest 

promowanie rozwoju gospodarczego i 

społecznego krajów i terytoriów 

zamorskich oraz ustanowienie ścisłych 

stosunków gospodarczych między nimi a 

Unią jako całością. Zgodnie z zasadami 

wyrażonymi w preambule TFUE 

stowarzyszenie ma służyć przede 

wszystkim sprzyjaniu interesom i 

dobrobytowi mieszkańców tych krajów i 

terytoriów, w sposób prowadzący je do 

rozwoju gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego, do czego aspirują. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14c) Działania finansowane w ramach 

poszczególnych komponentów powinny 

promować i zapewniać równość płci. 

Aspekt płci powinien zostać włączony do 

poszczególnych komponentów Interreg. 

Uzasadnienie 

Znaczenie aspektu płci powinno zostać podkreślone w całym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać dwa cele szczegółowe 

Interreg – jeden służący wzmocnieniu 

zdolności instytucjonalnej, współpracy 

prawnej i administracyjnej – 

w szczególności gdy występuje powiązanie 

z wdrażaniem komunikatu w sprawie 

regionów przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami 

i instytucjami oraz opracowaniu 

i koordynacji strategii makroregionalnych 

i strategii na rzecz basenu morskiego oraz 

drugi służący zaradzeniu problemom 

związanym ze współpracą zewnętrzną 

takim jak bezpieczeństwo, zarządzanie 

granicami i bezpieczeństwo. 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać dwa cele szczegółowe 

Interreg – jeden służący wzmocnieniu 

zdolności instytucjonalnej, współpracy 

prawnej i administracyjnej – w 

szczególności gdy występuje powiązanie z 

wdrażaniem komunikatu w sprawie 

regionów przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami, 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, podmiotami 

niepaństwowymi i instytucjami oraz 

opracowaniu i koordynacji strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego oraz drugi służący 

zaradzeniu problemom związanym ze 

współpracą zewnętrzną, takim jak 

bezpieczeństwo i ochrona, zarządzanie 

granicami oraz migracja, dostęp do 

ochrony międzynarodowej, likwidacja 

ubóstwa, zmiana klimatu, ograniczanie 

ryzyka katastrof i odporność. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (30a) Właściwe jest zachęcanie do 

dyscypliny finansowej. Jednocześnie w 

rozwiązaniach dotyczących umarzania 

zobowiązań budżetowych należy 

uwzględniać złożoność programów 

Interreg i ich wdrażania. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

przepisy dotyczące celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) na 

potrzeby zacieśnienia współpracy między 

państwami członkowskimi w Unii oraz 

między odpowiednio państwami 

członkowskimi i przyległymi państwami 

trzecimi, krajami partnerskimi, innymi 

terytoriami lub krajami i terytoriami 

zamorskimi (KTZ). 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

przepisy dotyczące celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) na 

potrzeby zacieśnienia współpracy między 

państwami członkowskimi w Unii oraz 

między odpowiednio państwami 

członkowskimi i państwami trzecimi, 

krajami partnerskimi, krajami i terytoriami 

zamorskimi (KTZ). Interreg przyczynia się 

do realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju opisanych w Agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 

niezbędne przepisy do zapewnienia 

skutecznego programowania, w tym 

dotyczące pomocy technicznej, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli, 

jak również zarządzania finansowego 

programami w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna”(„programy 

Interreg”) wspieranego ze środków 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 

niezbędne przepisy do zapewnienia 

skutecznego programowania, w tym 

dotyczące pomocy technicznej, realizacji, 

monitorowania, oceny, komunikacji, 

kwalifikowalności, zarządzania i kontroli, 

jak również zarządzania finansowego 

programami w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna”(„programy 

Interreg”) wspieranego ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”). 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego („EFRR”). 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a) Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) 

oznaczają kraje i terytoria zamorskie 

podlegające państwu członkowskiemu 

Unii, do których mają zastosowanie 

postanowienia części czwartej TFUE i 

wymienione w jego załączniku II. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej dwóch państw członkowskich lub 

między przyległymi lądowymi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 

a) wewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej dwóch 

państw członkowskich lub między 

przyległymi lądowymi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego 

państwa trzeciego lub ich większej liczby, 

wskazanymi w art. 4 ust. 3; lub 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi regionami przygranicznymi co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

b) zewnętrzną współpracę 

transgraniczną między przyległymi 

lądowymi lub morskimi regionami 

przygranicznymi co najmniej jednego 



 

PE626.663v02-00 132/184 RR\1172627PL.docx 

PL 

i jednego z poniższych podmiotów lub ich 

większej liczby: 

państwa członkowskiego i jednego z 

poniższych podmiotów lub ich większej 

liczby: 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) współpracę transnarodową i 

współpracę morską na większych lub 

transnarodowych terytoriach lub wokół 

basenów morskich, obejmującą krajowych, 

regionalnych i lokalnych partnerów 

programów w państwach członkowskich, 

państwach trzecich i na Grenlandii w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”; w przypadku 

odnoszenia się jedynie do współpracy 

transnarodowej: „komponent 2A”; w 

przypadku odnoszenia się do współpracy 

morskiej: „komponent 2B”); 

2) współpracę transnarodową i 

współpracę morską na większych lub 

transnarodowych terytoriach lub wokół 

basenów morskich, obejmującą krajowych, 

regionalnych i lokalnych partnerów 

programów w państwach członkowskich, 

państwach trzecich i KTZ w celu 

osiągnięcia wyższego stopnia integracji 

terytorialnej („komponent 2”; w przypadku 

odnoszenia się jedynie do współpracy 

transnarodowej: „komponent 2A”; w 

przypadku odnoszenia się do współpracy 

morskiej: „komponent 2B”); 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) współpracę regionów najbardziej 

oddalonych, między nimi 

i z sąsiadującymi państwami trzecimi 

i krajami partnerskimi lub krajami 

i terytoriami zamorskimi lub kilkoma 

z nich w celu uproszczenia integracji 

regionalnej w ich sąsiedztwie 
(„komponent 3”); 

3) współpracę regionów najbardziej 

oddalonych, między nimi i z państwami 

trzecimi i krajami partnerskimi lub krajami 

i terytoriami zamorskimi lub kilkoma 

z nich w celu uproszczenia w szczególności 

integracji regionalnej („komponent 3”); 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) współpracę międzyregionalną 

w celu wzmocnienia skuteczności polityki 

spójności („komponent 4”) w drodze 

wspierania: 

4) współpracę międzyregionalną 

w celu wzmocnienia skuteczności polityki 

spójności („komponent 4”) w drodze 

wspierania m.in.: 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wymiany doświadczeń, 

innowacyjnych podejść i budowania 

zdolności w odniesieniu do: 

a) wymiany doświadczeń, 

innowacyjnych podejść, dobrych praktyk i 

budowania zdolności w odniesieniu do: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Regiony na granicach morskich, 

które są połączone konstrukcją naziemną 

nad morzem, są również wspierane 

w ramach współpracy transgranicznej. 

skreśla się 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic lądowych między 

państwami członkowskimi i krajami 

4. Do celów zewnętrznej współpracy 

transgranicznej wsparciem IPA III lub 

ISRWM obejmowane są regiony Unii na 

poziomie NUTS 3 odpowiednich krajów 

partnerskich lub, w razie braku klasyfikacji 

NUTS, odpowiednie obszary wzdłuż 

wszystkich granic między państwami 

członkowskimi i krajami partnerskimi 
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partnerskimi kwalifikowalne w ramach 

IPA III lub ISRWM. 

kwalifikowalne w ramach IPA III lub 

ISRWM. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Grenlandię b) KTZ; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Regiony, państwa trzecie lub kraje 

partnerskie wskazane w ust. 2 są regionami 

Unii na poziomie NUTS 2, a w razie braku 

klasyfikacji NUTS odpowiednimi 

obszarami. 

3. Regiony, państwa trzecie, kraje 

partnerskie lub KTZ wskazane w ust. 2 są 

regionami Unii na poziomie NUTS 2, 

NUTS 3 w przypadku KTZ, a w razie 

braku klasyfikacji NUTS odpowiednimi 

obszarami. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) 3.2 3,2 % (tj. ogółem 

270 100 000 EUR) na współpracę 

regionów najbardziej oddalonych 

(komponent 3); 

c) 5 % na współpracę regionów 

najbardziej oddalonych (komponent 3); 

Uzasadnienie 

Ze względu na szczególne potrzeby i wyzwania regionów najbardziej oddalonych należy 

zwiększyć dostępną kwotę w odniesieniu do komponentu 3. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do komponentu 2 programu 

Interreg zatwierdzonego przez Komisję 

udział kraju partnerskiego lub Grenlandii 

zostaje zakończony, jeżeli dojdzie do 

jednej z sytuacji określonych w ust. 3 

akapit pierwszy lit. a) i b): 

W odniesieniu do komponentu 2 programu 

Interreg zatwierdzonego przez Komisję 

udział kraju partnerskiego lub KTZ zostaje 

zakończony lub alokacja zostaje 

zmniejszona, jeżeli dojdzie do jednej 

z sytuacji określonych w ust. 3 akapit 

pierwszy lit. a) i b): 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) program Interreg został zakończony 

w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 

najważniejsze wspólne wyzwania 

w zakresie rozwoju nie mogą zostać 

przezwyciężone bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub Grenlandii; 

a) program Interreg został zakończony 

w całości, zwłaszcza w przypadku gdy 

najważniejsze wspólne wyzwania 

w zakresie rozwoju nie mogą zostać 

przezwyciężone bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub KTZ; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) by program Interreg był nadal 

realizowany bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub Grenlandii. 

c) by program Interreg był nadal 

realizowany bez udziału tego kraju 

partnerskiego lub KTZ. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku gdy państwo trzecie 

lub kraj partnerski przekazujące wkład na 

program Interreg ze środków krajowych, 

który nie stanowi krajowego 

współfinansowania dla wsparcia ze 

środków EFRR lub instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii, 

zmniejszą wkład w trakcie realizacji 

programów Interreg, albo ogólnie albo 

w odniesieniu do wspólnych operacji, które 

zostały już wybrane i otrzymały dokument 

przewidziany w art. 22 ust. 6, 

uczestniczące państwo członkowskie lub 

uczestniczące państwa członkowskie 

wnoszą o zastosowanie wariantów 

określonych w ust. 4 akapit drugi. 

6. W przypadku gdy państwo trzecie, 

kraj partnerski lub KTZ przekazujące 

wkład na program Interreg ze środków 

krajowych, który nie stanowi krajowego 

współfinansowania dla wsparcia ze 

środków EFRR lub instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii, 

zmniejszą wkład w trakcie realizacji 

programów Interreg, albo ogólnie albo 

w odniesieniu do wspólnych operacji, które 

zostały już wybrane i otrzymały dokument 

przewidziany w art. 22 ust. 6, 

uczestniczące państwo członkowskie lub 

uczestniczące państwa członkowskie 

wnoszą o zastosowanie wariantów 

określonych w ust. 4 akapit drugi. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz celów szczegółowych dla 

EFRR określonych w art. [2] 

rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 

w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 

przypadkach – instrumenty finansowania 

zewnętrznego Unii mogą również 

przyczynić się do realizacji celów 

szczegółowych w ramach celu polityki nr 4 

poprzez: 

3. Oprócz celów szczegółowych dla 

EFRR określonych w art. [2] 

rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 

w sprawie EFRR], EFRR i – w stosownych 

przypadkach – instrumenty finansowania 

zewnętrznego Unii przyczyniają się 

również do realizacji celów szczegółowych 

w ramach celu polityki nr 4 poprzez: 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) poprawę skuteczności rynków 

pracy oraz dostępu do wysokiej jakości 

zatrudnienia ponad granicami; 

a) poprawę skuteczności rynków 

pracy oraz dostępu do wysokiej jakości 

zatrudnienia ponad granicami, zwłaszcza 
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dla ludzi młodych; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  propagowanie włączenia 

społecznego i zwalczanie biedy, w tym 

poprzez poprawę równości szans 

i zwalczanie dyskryminacji ponad 

granicami. 

e)  propagowanie włączenia 

społecznego, przestrzeganie praw 

mniejszości i zwalczanie biedy, w tym 

poprzez poprawę równości szans, 

promowanie równouprawnienia płci, 

zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 

ponad granicami oraz wsparcie dla 

marginalizowanych społeczności. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej 

i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami i instytucjami, zwłaszcza 

w celu wyeliminowania przeszkód 

prawnych i innych barier w regionach 

granicznych; 

(ii) zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze 

upowszechniania współpracy prawnej i 

administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego i instytucjami, zwłaszcza w 

celu wyeliminowania przeszkód prawnych 

i innych barier w regionach granicznych; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w programach Interreg 

w komponencie 1, 2 i 3: wzmacnianie 

zdolności instytucjonalnej organów 

publicznych i zainteresowanych stron 

b) w programach Interreg 

w komponencie 1, 2 i 3: wzmacnianie 

zdolności instytucjonalnej organów 

publicznych i zainteresowanych stron 
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w celu wdrażania strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego; 

w celu skutecznego wdrażania strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 

trwałej demokracji i wspieranie podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego oraz ich roli 

w procesie reform i przemian 

demokratycznych. 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 

trwałej demokracji i promowanie 

podstawowych praw i wolności zgodnie z 

Kartą praw podstawowych i uznanych w 

niej oraz wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

podmiotów niepaństwowych, w tym 

organizacji pozarządowych, kościołów i 

wspólnot i stowarzyszeń religijnych, 

ośrodków analitycznych i innych grup 

społecznych oraz ich roli w procesie 

budowania odporności, pokoju, 

pojednania, reform i przemian 

demokratycznych, a także poprzez 

promowanie dobrych rządów włącznie z 

walką z korupcją. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 
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przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością z pełnym 

poszanowaniem zasady praworządności, 

w tym ochroną i poszanowaniem praw 

człowieka w stosunku do migrantów. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, oraz 

komponentu 5, który jest realizowany 

w ramach zarządzania bezpośredniego lub 

zarządzania pośredniego. 

1. Cel „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) jest realizowany za 

pomocą programów Interreg objętych 

zarządzaniem dzielonym z wyjątkiem 

komponentu 3, który może zostać 

zrealizowany jako całość lub częściowo 

w ramach zarządzania pośredniego, po 

zasięgnięciu opinii odpowiednich 

zainteresowanych stron, oraz komponentu 

5, który jest realizowany w ramach 

zarządzania bezpośredniego lub 

zarządzania pośredniego. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W każdym programie Interreg 

określa się wspólną strategię dotyczącą 

wkładu programu do celów polityki 

określonych w art. [4 ust.1] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP] oraz do celów 

szczegółowych Interreg określonych 

w art. 14 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia 

oraz dotyczącą informowania o jego 

rezultatach. 

1. W każdym programie Interreg 

określa się wspólną strategię dotyczącą 

wkładu programu do celów polityki 

określonych w art. [4 ust.1] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP] oraz do celów 

szczegółowych Interreg określonych 

w art. 14 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia 

oraz dotyczącą informowania o jego 

rezultatach. W strategii wykazuje się 

również wyraźnie, w jaki sposób program 
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przyczyni się do osiągnięcia celów 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) rozbieżności w ramach 

instytucjonalnych, politycznych i 

prawnych; 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) wyzwań w zakresie środowiska 

naturalnego; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 

inwestycji i komplementarności z innymi 

formami wsparcia; 

(ii) wspólnych potrzeb w zakresie 

inwestycji i komplementarności z innymi 

formami wsparcia oraz ewentualnych 

synergii, które należy osiągnąć; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wniosków z dotychczasowych (iii) wniosków z dotychczasowych 

doświadczeń oraz sposobu ich 
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doświadczeń; uwzględnienia w programie; 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) wskaźniki produktu i wskaźniki 

rezultatu wraz z odnośnymi celami 

pośrednimi i celami końcowymi; 

(ii) inteligentne wskaźniki i wskaźniki 

rezultatu segregowane według kryterium 

płci wraz z odnośnymi wartościami 

bazowymi, celami pośrednimi i celami 

końcowymi; 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera e – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) główne grupy docelowe; (iii) główne grupy docelowe i 

beneficjentów końcowych programu, w 

tym grupy szczególnie wrażliwe; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) metodykę objaśniającą, w jaki 

sposób program przyczyni się do 

osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera i 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) zakładane podejście do 

informowania o programie Interreg i jego 

eksponowania poprzez określenie jego 

celów, grup docelowych, kanałów 

komunikacyjnych, zasięgu w mediach 

społecznościowych, planowanego budżetu 

i odnośnych wskaźników monitorowania 

i oceny. 

i) zakładane podejście do 

informowania o programie Interreg i jego 

eksponowania poprzez określenie jego 

celów, grup docelowych, kanałów 

komunikacyjnych, zasięgu w mediach 

społecznościowych, planowanego budżetu 

i odnośnych wskaźników monitorowania 

i oceny. W każdym przypadku, gdy 

program Interreg jest współfinansowany 

przez inne instrumenty finansowania 

zewnętrznego, strategia widoczności 

uwzględnia wymagania dotyczące 

widoczności przewidziane w tych 

instrumentach. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera i a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) ramy zarządzania ryzykiem, 

obejmujące potencjalne ryzyko, które 

może mieć negatywny wpływ na realizację 

programu i osiąganie wyników, a także 

odpowiednie środki łagodzące. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) w przypadku komponentu 2 

programów Interreg wspieranych z PKTZ 

w podziale na instrument finansowy 

(„EFRR” i „PKTZ Grenlandia”); 

(iii) w przypadku komponentu 2 

programów Interreg wspieranych z PKTZ 

w podziale na instrument finansowy 

(„EFRR” i „PKTZ”); 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa 

i stosuje kryteria i procedury, które są 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równouprawnienie płci 

i uwzględnienie postanowień Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, jak 

również zasady zrównoważonego rozwoju 

oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 

i 191 ust. 1 TFUE. 

W przypadku wyboru operacji, komitet 

monitorujący lub, w stosownych 

przypadkach, komitet sterujący określa i 

stosuje kryteria i procedury, które są 

publiczne, obiektywne, 

niedyskryminacyjne, przejrzyste, 

gwarantują równość między mężczyznami 

a kobietami i uwzględnienie postanowień 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, jak również zasady 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnej 

polityki i prawodawstwa w dziedzinie 

środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i 

191 ust. 1 TFUE. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedmiotowe kryteria i procedury 

zapewniają priorytetowy wybór operacji, 

które maksymalizują wkład funduszy 

unijnych w realizację celów programu 

Interreg oraz realizują wymiar współpracy 

operacji realizowanych w ramach 

programów Interreg, jak określono 

w art. 23 ust. 1 i 4. 

Przedmiotowe kryteria i procedury 

zapewniają priorytetowy wybór operacji, 

które maksymalizują wkład funduszy 

unijnych w realizację celów programu 

Interreg, osiągnięcie wymiaru współpracy 

operacji realizowanych w ramach 

programów Interreg, jak określono 

w art. 23 ust. 1 i 4, oraz osiągnięcie celów 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zapewnia, by wybrane operacje 

stanowiły skuteczny wkład w osiągnięcie 

celów Agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do 2030 r.; 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnia, że wybrane operacje nie 

są sprzeczne z odpowiednimi strategiami 

ustanowionymi na podstawie art.10 ust. 1 

lub ustanowionymi dla jednego 

instrumentu finansowania zewnętrznego 

Unii lub większej ich liczby; 

b) zapewnia, że wybrane operacje nie 

tylko nie są sprzeczne z odpowiednimi 

strategiami ustanowionymi na podstawie 

art.10 ust. 1 lub ustanowionymi dla 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii lub większej ich liczby, 

lecz także uzupełniają te strategie, z 

którymi tworzą pozytywne synergie; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w trzech z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

pierwszym. 

W przypadku operacji w ramach 

komponentu 3 programów Interreg, 

partnerzy z regionów najbardziej 

oddalonych oraz państw trzecich, krajów 

członkowskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich są zobowiązani do współpracy 

jedynie w dwóch z czterech wymiarów 

współpracy wymienionych w akapicie 

pierwszym. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wkład z EFRR lub, w stosownych 

przypadkach, instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii do funduszu małych 

projektów w ramach programu Interreg nie 

może przekraczać 20 000 000 EUR 

Wkład z EFRR lub, w stosownych 

przypadkach, instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii do funduszu małych 

projektów w ramach programu Interreg nie 

może przekraczać 20 % łącznej kwoty 
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lub 15 % łącznej kwoty alokacji programu 

Interreg, w zależności od tego, która z tych 

kwot jest niższa. 

alokacji programu Interreg. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komitet monitorujący zbiera się co 

najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 

wszystkich kwestii mających wpływ na 

postępy w osiąganiu celów programu. 

5. Komitet monitorujący zbiera się co 

najmniej dwa razy w roku i dokonuje 

przeglądu wszystkich kwestii mających 

wpływ na postępy w osiąganiu celów 

programu. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) postępy w realizacji programu 

i osiąganiu celów pośrednich i celów 

końcowych programu Interreg; 

a) postępy w realizacji programu 

i osiąganiu celów pośrednich i celów 

końcowych programu Interreg, w tym 

wkład w osiągnięcie celów Agendy na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 

r.; 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) w stosownych przypadkach postępy 

w budowaniu zdolności administracyjnych 

instytucji publicznych i beneficjentów. 

g) w stosownych przypadkach postępy 

w budowaniu zdolności administracyjnych 

instytucji publicznych i beneficjentów oraz 

w razie potrzeby propozycje dalszych 

środków wsparcia. 
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Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg. Każda 

ocena zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg. Każda 

ocena zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności, zrównoważonego charakteru 

wyników i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. W każdym przypadku gdy program 

Interreg jest współfinansowany przez inne 

instrumenty finansowania zewnętrznego, 

program zapewnia widoczność tych 

środków zgodnie z odpowiednimi 

instrumentami. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %; 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %; 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(d) 2024: 1 %; (d) 2024: 1,5 %; 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 50a 

 Umorzenia 

 W drodze odstępstwa od art. 99 ust. 1 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 

Komisja dokonuje umorzenia każdej 

kwoty w ramach programu Interreg, która 

nie została wykorzystana na płatności 

zaliczkowe zgodnie z art. 49 lub w 

odniesieniu do której nie złożono wniosku 

o płatność do dnia 26 grudnia trzeciego 

roku kalendarzowego następującego po 

roku, w którym podjęto zobowiązania 

budżetowe na lata 2021–2026.  
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Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy Interreg w komponentach 

2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 

najmniej jednego instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

realizowane są w ramach zarządzania 

dzielonego zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim lub kraju 

partnerskim, lub – w odniesieniu do 

komponentu 3 – w każdym kraju 

i terytorium zamorskim, niezależnie od 

tego, czy dany kraj i terytorium zamorskie 

otrzymuje wsparcie w ramach co najmniej 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii. 

2. Programy Interreg w komponentach 

2 i 4, łączące wkłady z EFRR i z co 

najmniej jednego instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

realizowane są w ramach zarządzania 

dzielonego zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w każdym 

uczestniczącym państwie trzecim, kraju 

partnerskim lub KTZ, lub – w odniesieniu 

do komponentu 3 – w każdym kraju 

i terytorium zamorskim, niezależnie od 

tego, czy dany kraj i terytorium zamorskie 

otrzymuje wsparcie w ramach co najmniej 

jednego instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii. 
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21.11.2018 

OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arndt Kohn 

 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania kwalifikujących się regionów 

i obszarów. W tym celu należy oprzeć 

identyfikację regionów i obszarów 

kwalifikujących się na poziomie Unii na 

wspólnym systemie klasyfikacji regionów 

ustanowionym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 

(9) Należy ustalić obiektywne i 

przejrzyste kryteria wyznaczania 

kwalifikujących się regionów i obszarów. 

W tym celu należy oprzeć identyfikację 

regionów i obszarów kwalifikujących się 

na poziomie Unii na wspólnym systemie 

klasyfikacji regionów ustanowionym 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1059/200326. 
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_________________ _________________ 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) należy 

uwzględnić i, jeżeli jest to konieczne, 

zapewnić odpowiednie wsparcie 

finansowe dla regionów, które zostaną 

najbardziej dotknięte wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej, w szczególności tych, które 

staną się regionami przygranicznymi 

(położonymi przy granicach morskich lub 

lądowych). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać dwa cele szczegółowe 

Interreg – jeden służący wzmocnieniu 

zdolności instytucjonalnej, współpracy 

prawnej i administracyjnej – 

w szczególności gdy występuje powiązanie 

z wdrażaniem komunikatu w sprawie 

regionów przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami 

i instytucjami oraz opracowaniu 

i koordynacji strategii makroregionalnych 

i strategii na rzecz basenu morskiego oraz 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać cel szczegółowy Interreg 

dotyczący wzmocnienia zdolności 

instytucjonalnej, współpracy prawnej 

i administracyjnej – w szczególności gdy 

występuje powiązanie z wdrażaniem 

komunikatu w sprawie regionów 

przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami 

i instytucjami oraz opracowania 

i koordynacji strategii makroregionalnych 

i strategii na rzecz basenu morskiego. 
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drugi służący zaradzeniu problemom 

związanym ze współpracą zewnętrzną 

takim jak bezpieczeństwo, zarządzanie 

granicami i bezpieczeństwo. 

Uzasadnienie 

Chociaż cel ten jest ważny, trudno jest go dostosować do celów polityki spójności, na których 

opiera się program Interreg, zatem należy go skreślić w celu zapewnienia spójności polityki. 

Dodatkowy cel mógłby stworzyć błędne wrażenie oczekiwań ze strony Interreg w tej 

dziedzinie. Poza tym inne fundusze i linie budżetowe w wieloletnich ramach finansowych 

uwzględniają już szeroki zakres zagadnień wymienionych w ramach tego celu. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przepisy dotyczące przygotowania, 

zatwierdzenia i zmiany programów 

Interreg, jak również rozwoju 

terytorialnego, wyboru operacji, 

monitorowania i oceny, instytucji 

programu, audytu operacji, oraz 

przejrzystości i komunikacji należy 

dostosować do specyfiki programów 

Interreg względem przepisów określonych 

w rozporządzeniu (UE) [nowe RWP]. 

(21) Przepisy dotyczące przygotowania, 

zatwierdzenia i zmiany programów 

Interreg, jak również rozwoju 

terytorialnego, wyboru operacji, 

monitorowania i oceny, instytucji 

programu, audytu operacji, oraz 

przejrzystości i komunikacji należy 

dostosować do specyfiki programów 

Interreg względem przepisów określonych 

w rozporządzeniu (UE) [nowe RWP]. Te 

przepisy szczegółowe powinny być proste i 

jasne, aby uniknąć nadmiernie 

rygorystycznego wdrażania i dodatkowego 

obciążenia administracyjnego państw 

członkowskich i beneficjentów. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy 

(25) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
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w oparciu o informacje zgromadzone 

w kontekście konkretnych wymogów 

dotyczących monitorowania, przy czym 

należy unikać nadmiernej regulacji 

i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 

względem państw członkowskich. Wymogi 

te mogą, w stosownych przypadkach, 

obejmować mierzalne wskaźniki jako 

podstawę oceny oddziaływania funduszy 

w terenie. 

funduszy w oparciu o informacje 

zgromadzone w kontekście konkretnych 

wymogów dotyczących monitorowania, 

przy czym należy unikać nadmiernej 

regulacji i obciążeń administracyjnych, 

zwłaszcza względem państw 

członkowskich i beneficjentów. Wymogi te 

mogą, w stosownych przypadkach, 

obejmować mierzalne wskaźniki, które 

uznano za najodpowiedniejsze do pomiaru 

postępów w osiąganiu celów programu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), jako podstawę oceny 

oddziaływania funduszy wykorzystanych w 

tym programie w terenie. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W oparciu o doświadczenia 

z okresu programowania 2014-2020 należy 

kontynuować stosowanie systemu o jasnej 

hierarchii zasad dotyczących 

kwalifikowalności wydatków, przy 

jednoczesnym utrzymaniu zasad 

dotyczących kwalifikowalności wydatków, 

które zostaną ustanowione na poziomie 

unijnym lub dla programów Interreg jako 

całości, w celu uniknięcia wszelkich 

możliwych sprzeczności lub niespójności 

między różnymi rozporządzeniami oraz 

między różnymi rozporządzeniami 

a przepisami krajowymi. Należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum 

dodatkowe przepisy przyjęte przez jedno 

państwo członkowskie, które będą miały 

zastosowanie do beneficjentów w tym 

państwie członkowskim. W szczególności 

należy włączyć do niniejszego 

rozporządzenia rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) nr 481/201433 

przyjęte dla okresu programowania 2014–

2020. 

(26) W oparciu o doświadczenia 

z okresu programowania 2014-2020 należy 

kontynuować stosowanie systemu o jasnej 

hierarchii zasad dotyczących 

kwalifikowalności wydatków, przy 

jednoczesnym utrzymaniu zasad 

dotyczących kwalifikowalności wydatków, 

które zostaną ustanowione na poziomie 

unijnym lub dla programów Interreg jako 

całości, w celu uniknięcia wszelkich 

możliwych sprzeczności lub niespójności 

między różnymi rozporządzeniami oraz 

między różnymi rozporządzeniami 

a przepisami krajowymi. Należy unikać 

przyjmowania przez jedno państwo 

członkowskie dodatkowych przepisów, 

które będą miały zastosowanie tylko do 

beneficjentów w tym państwie 

członkowskim. W szczególności należy 

włączyć do niniejszego rozporządzenia 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

nr 481/201433 przyjęte dla okresu 

programowania 2014–2020. 
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33 Rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 

w odniesieniu do przepisów szczególnych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków 

w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 

z 13.5.2014, s. 45). 

33 Rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 

w odniesieniu do przepisów szczególnych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków 

w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 

z 13.5.2014, s. 45). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Zgodnie z art. [63 ust. 9] 

rozporządzenia (UE, Euratom) [FR-

Omnibus] przepisy sektorowe mają 

uwzględniać potrzeby programów 

Europejskiej współpracy terytorialna 

(Interreg) zwłaszcza w odniesieniu do 

funkcji audytu. Przepisy dotyczące rocznej 

opinii z audytu, rocznego sprawozdania 

z kontroli i audytu operacji powinny być 

zatem uproszczone i dostosowane do tych 

programów, które obejmują więcej niż 

jedno państwo członkowskie. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

     

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Należy ustanowić jasny łańcuch 

odpowiedzialności finansowej 

w odniesieniu do odzyskiwania środków 

w przypadku nieprawidłowości – od 

jedynego partnera lub innych partnerów za 

pośrednictwem wiodącego partnera 

i instytucję zarządzającą do Komisji. 

Należy wprowadzić przepisy dotyczące 

odpowiedzialności państw członkowskich, 

państw trzecich, krajów partnerskich lub 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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krajów i terytoriów zamorskich, 

w przypadku gdy odzyskiwanie od 

jedynego partnera lub innych partnerów 

lub wiodącego partnera nie jest zakończone 

sukcesem, co oznacza, że państwa 

członkowskie zwraca środki instytucji 

zarządzającej. W konsekwencji w ramach 

programów Interreg nie ma marginesu na 

nieściągalne należności na poziomie 

beneficjenta. Niezbędne jest jednak 

wyjaśnienie przepisów dotyczących 

sytuacji, w której państwo członkowskie, 

państwo trzecie, kraj partnerski lub kraj 

i terytorium zamorskie nie zwróciłyby 

środków instytucji zarządzającej. Należy 

również wyjaśnić obowiązki wiodącego 

partnera w odniesieniu do odzyskiwania 

środków. Instytucji zarządzającej nie 

powinno się zwłaszcza zezwalać na 

nakładanie zobowiązania na wiodącego 

partnera polegającego na wszczęciu 

postępowania sądowego w innym 

państwie. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Chociaż programy Interreg 

z udziałem państw trzecich, krajów 

partnerskich lub krajów i terytoriów 

zamorskich należy wdrażać w ramach 

zarządzania dzielonego, współpracę 

między regionami najbardziej oddalonymi 

można realizować w ramach zarządzania 

pośredniego. Należy określić szczegółowe 

przepisy dotyczące sposobu wdrażania 

tych programów w całości lub w części 

w ramach zarządzania pośredniego. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

     

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Programy zewnętrznej współpracy 

transgranicznej powinny jednak 

przestrzegać, w stosownych przypadkach, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

(35) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków przyjmowania lub zmiany 

programów Interreg należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. W 

stosownych przypadkach programy 

zewnętrznej współpracy transgranicznej 

powinny jednak przestrzegać, 

w odniesieniu do pierwszej decyzji 

zatwierdzającej te programy, procedury 

komitetowe ustanowione rozporządzeniem 

(UE) [IPA III] i [ISRWM]. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku gdy państwo trzecie 

lub kraj partnerski przekazujące wkład na 

program Interreg ze środków krajowych, 

który nie stanowi krajowego 

współfinansowania dla wsparcia ze 

środków EFRR lub instrumentów 

finansowania zewnętrznego Unii, 

zmniejszą wkład w trakcie realizacji 

programów Interreg, albo ogólnie albo 

w odniesieniu do wspólnych operacji, które 

zostały już wybrane i otrzymały dokument 

przewidziany w art. 22 ust. 6, 

uczestniczące państwo członkowskie lub 

uczestniczące państwa członkowskie 

wnoszą o zastosowanie wariantów 

określonych w ust. 4 akapit drugi. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

   

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ocenia każdy program 1. Komisja ocenia każdy program 
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Interreg oraz jego zgodność 

z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP], 

rozporządzeniem (UE) [nowe EFRR] oraz 

niniejszym rozporządzeniem jak również, 

w przypadku wsparcia z instrumentu 

finansowania zewnętrznego Unii, 

w stosownych przypadkach, jego spójność 

z wieloletnim dokumentem strategicznym 

podstawie art.10 ust. 1 lub odpowiednimi 

ramami programowania strategicznego na 

podstawie aktów podstawowych jednego 

instrumentu lub większej liczby tych 

instrumentów. 

Interreg oraz jego zgodność 

z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP], 

rozporządzeniem (UE) [nowe EFRR] oraz 

niniejszym rozporządzeniem; w przypadku 

wsparcia z instrumentu finansowania 

zewnętrznego Unii i, w stosownych 

przypadkach, jego spójność z wieloletnim 

dokumentem strategicznym podstawie 

art.10 ust. 1 lub odpowiednimi ramami 

programowania strategicznego, Komisja 

ocenia jego zgodność na podstawie 

odnośnego aktu podstawowego jednego 

instrumentu lub większej liczby tych 

instrumentów. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W okresie programowania państwo 

członkowskie może dokonać przesunięcia 

kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 

alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 

niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 

priorytetu tego samego programu Interreg. 

W okresie programowania państwo 

członkowskie może dokonać przesunięcia 

kwoty wynoszącej do 10% początkowej 

alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 

niż 6% budżetu programu na rzecz innego 

priorytetu tego samego programu Interreg. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w przypadku wewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

Interreg wspieranych ze środków EFRR: 

6%; 

a) w przypadku wewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

Interreg wspieranych ze środków EFRR: 

7%; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komitet monitorujący zbiera się co 

najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 

wszystkich kwestii mających wpływ na 

postępy w osiąganiu celów programu. 

5. Komitet monitorujący zbiera się co 

najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 

wszystkich kwestii mających wpływ na 

postępy w osiąganiu celów programu oraz, 

w razie potrzeby, formułuje zalecenia. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Skład komitetu monitorującego każdego 

programu Interreg uzgadniany jest przez 

państwa członkowskie oraz – w 

stosownych przypadkach – państwa 

trzecie, kraje partnerskie oraz kraje i 

terytoria zamorskie uczestniczące w tym 

programie; gwarantuje on wyważoną 

reprezentację odpowiednich organów, 

instytucji pośredniczących oraz 

przedstawicieli partnerów programu, o 

których mowa w art.[6] rozporządzenia 

(UE) [nowe RWP], z państw 

członkowskich, państw trzecich, krajów 

partnerskich oraz krajów i terytoriów 

zamorskich. 

Skład komitetu monitorującego każdego 

programu Interreg uzgadniany jest w 

otwarty i przejrzysty sposób przez państwa 

członkowskie oraz – w stosownych 

przypadkach – państwa trzecie, kraje 

partnerskie oraz kraje i terytoria zamorskie 

uczestniczące w tym programie; 

gwarantuje on wyważoną reprezentację 

odpowiednich organów, instytucji 

pośredniczących oraz przedstawicieli 

partnerów programu, o których mowa 

w art.[6] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP], z państw członkowskich, państw 

trzecich, krajów partnerskich oraz krajów 

i terytoriów zamorskich. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może organizować przegląd 

w celu analizy wyników programów 

Interreg. 

Komisja organizuje przegląd w celu 

analizy wyników programów Interreg. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 30 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wyniki przeglądu zapisuje się 

w uzgodnionym protokole. 

3. Wyniki przeglądu zapisuje się 

w uzgodnionym protokole oraz publikuje 

się je na stronie internetowej programu, 

który został poddany przeglądowi. 

Komisja dokonuje oceny wyników 

przeglądu na piśmie, publikuje ją i 

przekazuje ją Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 

Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze 

dotyczące poszczególnych programów 

Interreg do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 

maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada 

każdego roku według wzoru podanego 

w załączniku [VII] do rozporządzenia (UE) 

[nowe RWP]. 

Każda instytucja zarządzająca przekazuje 

Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze 

dotyczące poszczególnych programów 

Interreg do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 

września każdego roku według wzoru 

podanego w załączniku [VII] do 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przekazywanie danych odbywa się z 

wykorzystaniem funkcjonujących już 

systemów zgłaszania danych, o ile okazały 

się one niezawodne w poprzednim okresie 

programowania. 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie nowych systemów zgłaszania danych w bieżącym okresie programowania było 

trudne ze względu na brak instrukcji i wytycznych na początku oraz wymagało wielokrotnego 

dostosowania. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wspólne wskaźniki produktu 

i rezultatu określone w załączniku [I] do 

rozporządzenia (UE) [nowe EFRR] oraz 

w stosownych przypadkach wskaźniki 

produktu i rezultatu specyficzne dla 

danego programu stosuje się zgodnie z art. 

[12 ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe 

RWP] oraz art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii) 

oraz art. 31 ust. 2 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Wspólne wskaźniki produktu 

i rezultatu określone w załączniku [I] do 

rozporządzenia (UE) [nowe EFRR], które 

zostaną uznane za najodpowiedniejsze, 

aby mierzyć postępy w osiąganiu założeń 

programu dotyczącego celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg), 
stosuje się zgodnie z art. [12 ust. 1] 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz 

art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii) oraz art. 31 

ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W stosownych przypadkach i gdy 

zostanie to uzasadnione przez instytucję 

zarządzającą, oprócz wskaźników 

wybranych zgodnie z akapitem pierwszym, 

stosuje się wskaźniki produktu i rezultatu 

specyficzne dla danego programu. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 

sprawozdawczości określonymi w art. [38 

ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia 

finansowego Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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informacje na temat wykonania i wyników 

zgodnie ze wskaźnikami, składając 

sprawozdania zarówno na temat 

postępów, jak i braków, a także 

przedstawiając wyraźny związek między 

wydatkami a wykonaniem. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg. Każda 

ocena zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 

oceny każdego programu Interreg. Każda 

ocena zawiera oszacowanie skuteczności 

programu, jego wydajności, przydatności, 

spójności i europejskiej wartości dodanej 

w celu poprawy jakości opracowywania 

danego programu Interreg i jego realizacji. 

Oceny, które mają zostać określone w 

planie oceny wymienionym w ust. 5 

poniżej, nie mogą odbywać się częściej niż 

raz w roku. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) umieszczenie w miejscach 

publicznych tablic lub billboardów 

natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 

realizacji operacji Interreg, obejmującej 

inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu 

o wartości powyżej 100 000 EUR; 

c) umieszczenie w miejscach 

publicznych tablic lub billboardów 

natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 

realizacji operacji Interreg, obejmującej 

inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu 

o wartości powyżej 25 000 EUR; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w przypadku operacji Interreg 

niewchodzących w zakres lit. c), 

umieszczenie w miejscach publicznych co 

najmniej jednego wydrukowanego plakatu 

lub elektronicznego wyświetlacza 

o wymiarze minimum A3, na którym 

znajdują się informacje o operacji Interreg, 

ze szczególnym naciskiem na informacje 

o wsparciu z funduszu Interreg; 

d) w przypadku operacji Interreg 

niewchodzących w zakres lit. c), 

umieszczenie w miejscach publicznych co 

najmniej jednego wydrukowanego plakatu 

lub elektronicznego wyświetlacza 

o wymiarze minimum A2, na którym 

znajdują się informacje o operacji Interreg, 

ze szczególnym naciskiem na informacje 

o wsparciu z funduszu Interreg; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit 1 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w przypadku operacji o znaczeniu 

strategicznym i operacji, których łączny 

koszt przekracza 10 000 000 EUR, 

zorganizowanie wydarzenia 

informacyjnego i terminowe 

zaangażowanie w nie Komisji 

i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej. 

e) w przypadku operacji o znaczeniu 

strategicznym i operacji, których łączny 

koszt przekracza 5 000 000 EUR, 

zorganizowanie wydarzenia 

informacyjnego i terminowe 

zaangażowanie w nie Komisji 

i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku funduszu małych 

projektów oraz instrumentów finansowych 

beneficjent zapewnia przestrzeganie przez 

ostatecznych odbiorców wymogów 

określonych w ust. 4 lit. c). 

5. W przypadku funduszu małych 

projektów oraz instrumentów finansowych 

beneficjent zapewnia przestrzeganie przez 

ostatecznych odbiorców wymogów 

określonych w ust. 4 lit. c) i d). 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Koszty personelu składają się 

z kosztów zatrudnienia brutto personelu 

zatrudnionego przez partnera Interreg 

w jeden z następujących sposobów: 

1. Koszty personelu składają się z 

kosztów zatrudnienia brutto personelu 

zatrudnionego przez partnera Interreg, pod 

warunkiem że koszty te są zgodne ze 

wszystkimi unijnymi przepisami prawa 

pracy i prawami pracowniczymi, na jeden 

z następujących sposobów: 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja określa rodzaj danych oraz 

kryteria, na podstawie których tworzone 

są próbki na potrzeby jej operacji 

audytowych, a także metodę ekstrapolacji 

poziomu błędu w załączniku, która ma 

zostać przyjęta w drodze aktu 

delegowanego zgodnie z art. 62 

niniejszego rozporządzenia. 
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16.10.2018 

OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI 

dla Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) 

wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marlene Mizzi 

 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

(3) W celu wspierania harmonijnego 

rozwoju terytorium Unii na różnych 

poziomach EFRR powinien wspierać 

współpracę transgraniczną, transnarodową 

i morską, a także współpracę regionów 

najbardziej oddalonych oraz współpracę 

międzyregionalną w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg), również w dziedzinach kultury i 

twórczości, ze szczególnym naciskiem na 

to, by wzmacniać umiejętności i zdolności 

obywateli jako kluczowe czynniki 

umożliwiające rozwój gospodarczy i 

społeczny, przy jednoczesnym należytym 
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uwzględnieniu programów szkoleniowych, 

które mogą wymagać dodatkowego 

finansowania.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów 

wspólnie zidentyfikowanych w regionach 

przygranicznych oraz uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

(4) W ramach komponentu 

„Współpraca transgraniczna” należy dążyć 

do rozwiązywania wspólnych problemów – 

w tym różnic kulturowych i barier 

językowych – wspólnie zidentyfikowanych 

w regionach przygranicznych, gdyż mogą 

one przeszkadzać w integracji obywateli i 

przedsiębiorców po obu stronach granicy, 

utrudniać im kontakt i ograniczać ich 

możliwości, oraz do uruchomienia 

niewykorzystanego potencjału wzrostu na 

obszarach przygranicznych, na co 

wskazano w komunikacie Komisji 

„Zwiększanie wzrostu gospodarczego 

i spójności w regionach przygranicznych 

UE”23 („komunikat w sprawie regionów 

przygranicznych”). W związku z tym 

komponent „Współpraca transgraniczna” 

powinien być ograniczony do współpracy 

na granicach lądowych, a współpraca 

transgraniczna na granicach morskich 

powinna zostać włączona do komponentu 

transnarodowego. 

__________________ __________________ 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

23 Komunikat Komisji do Rady 

i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 

wzrostu gospodarczego i spójności 

w regionach przygranicznych UE” 

COM(2017) 534 final z 20.9.2017. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny komponent „regiony 

najbardziej oddalone”, aby umożliwić 

regionom najbardziej oddalonym 

współpracę z sąsiednimi krajami 

i terytoriami w jak najbardziej wydajny 

i prosty sposób. 

(7) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z współpracy transgranicznej 

i transnarodowej w okresie programowania 

2014–2020 w regionach najbardziej 

oddalonych, gdzie połączenie obydwu 

komponentów w ramach jednego programu 

na każdy obszar współpracy nie przyniosło 

dostatecznego uproszczenia dla organów 

odpowiedzialnych za program 

i beneficjentów programów, należy 

ustanowić specjalny komponent „regiony 

najbardziej oddalone”, aby umożliwić 

regionom najbardziej oddalonym 

współpracę z sąsiednimi krajami 

i terytoriami w jak najbardziej wydajny 

i prosty sposób, tak by stworzyć silne i 

trwałe więzy bazujące na współpracy i 

wzajemnym zrozumieniu. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z programów współpracy 

międzyregionalnej w ramach programu 

Interreg oraz z uwagi na brak takiej 

współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 komponent 

dotyczący współpracy międzyregionalnej 

należy tak ukierunkować, aby przede 

wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 

polityki spójności. Komponent ten 

powinien zostać zatem ograniczony do 

dwóch programów: jeden będzie 

umożliwiał wszelkiego rodzaju 

doświadczenia, innowacyjne podejścia 

i budowanie zdolności na użytek 

programów w ramach obu celów, a także 

wspieranie europejskich ugrupowań 

współpracy terytorialnej („EUWT”), 

(8) W oparciu o doświadczenia 

wyniesione z programów współpracy 

międzyregionalnej w ramach programu 

Interreg oraz z uwagi na brak takiej 

współpracy w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” w okresie 

programowania 2014–2020 komponent 

dotyczący współpracy międzyregionalnej 

należy tak ukierunkować, aby przede 

wszystkim służył zwiększaniu skuteczności 

polityki spójności. Komponent ten 

powinien zostać zatem ograniczony do 

dwóch programów: jeden będzie 

umożliwiał wszelkiego rodzaju 

doświadczenia, innowacyjne podejścia 

i budowanie zdolności na użytek 

programów w ramach obu celów, a także 

wspieranie europejskich ugrupowań 

współpracy terytorialnej („EUWT”), 
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utworzonych lub tworzonych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady24, a drugi 

będzie służył doskonaleniu analizy 

tendencji rozwojowych. Współpraca oparta 

na projektach w całej Unii powinna zostać 

włączona do nowego komponentu 

dotyczącego międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji i być ściśle 

związana z realizacją komunikatu Komisji 

„Zwiększanie innowacyjności europejskich 

regionów: Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”25, 

w szczególności aby wesprzeć tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji 

w takich dziedzinach, jak energia, 

modernizacja przemysłu czy branża rolno-

spożywcza. Wreszcie, zintegrowany 

rozwój terytorialny ukierunkowany 

w szczególności na miejskie obszary 

funkcjonalne lub obszary miejskie 

powinien być głównie przedmiotem 

programów w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz jednego 

instrumentu towarzyszącego „Europejska 

inicjatywa miejska”. Te dwa programy 

w ramach komponentu „Współpraca 

międzyregionalna” powinny obejmować 

całą Unię i być również otwarte na udział 

państw trzecich. 

utworzonych lub tworzonych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady24, a drugi 

będzie służył doskonaleniu analizy 

tendencji rozwojowych. Współpraca oparta 

na projektach w całej Unii powinna zostać 

włączona do nowego komponentu 

dotyczącego międzyregionalnych 

innowacyjnych inwestycji i być ściśle 

związana z realizacją komunikatu Komisji 

„Zwiększanie innowacyjności europejskich 

regionów: Strategie na rzecz trwałego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”25, 

w szczególności aby wesprzeć tematyczne 

platformy inteligentnej specjalizacji 

w takich dziedzinach, jak energia, 

modernizacja przemysłu, kultura, 

dziedzictwo kulturowe, sektor kultury i 

sektor kreatywny, branża rolno-spożywcza, 

zwiększanie umiejętności i zdolności 

obywateli oraz ochrona i upowszechnianie 

wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

Wreszcie, zintegrowany rozwój 

terytorialny ukierunkowany 

w szczególności na miejskie obszary 

funkcjonalne lub obszary miejskie 

powinien być głównie przedmiotem 

programów w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz jednego 

instrumentu towarzyszącego „Europejska 

inicjatywa miejska”. Te dwa programy 

w ramach komponentu „Współpraca 

międzyregionalna” powinny obejmować 

całą Unię i być również otwarte na udział 

państw trzecich. 

_________________ _________________ 

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19). 

24 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19). 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zwiększanie 

innowacyjności europejskich regionów: 

Strategie na rzecz trwałego, 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zwiększanie 

innowacyjności europejskich regionów: 

Strategie na rzecz trwałego, 
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zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” – COM(2017) 

376 final z 18.7.2017. 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” – COM(2017) 

376 final z 18.7.2017. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji. Pomoc 

w ramach IPA powinna nadal wspierać 

wysiłki beneficjentów IPA na rzecz 

zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 

i transgranicznej współpracy, jak również 

stymulowania rozwoju terytorialnego, 

m.in. poprzez realizowanie unijnych 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

pomoc w ramach IPA powinna 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, 

migracji i zarządzania granicami, 

zapewnianie dostępu do ochrony 

międzynarodowej, dzielenie się 

odpowiednimi informacjami, wzmocnienie 

kontroli granic i podejmowanie wspólnych 

wysiłków w walce z migracją 

nieuregulowaną i przemytem migrantów. 

(11) Pomoc w ramach IPA III powinna 

skupiać się przede wszystkim na 

wspieraniu beneficjentów IPA we 

wzmacnianiu instytucji demokratycznych 

oraz praworządności, w reformie 

sądownictwa i administracji publicznej, 

w zapewnianiu poszanowania praw 

podstawowych oraz propagowaniu 

równości płci, tolerancji, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji, w rozwoju 

trwałych systemów edukacyjnych 

sprzyjających włączeniu społecznemu w 

celu poszerzenia możliwości dostępnych 

dla młodzieży i podniesienia ich jakości, 

za pośrednictwem horyzontalnych 

strategii politycznych na rzecz młodzieży. 

Pomoc w ramach IPA powinna nadal 

wspierać wysiłki beneficjentów IPA na 

rzecz zacieśniania regionalnej, 

makroregionalnej i transgranicznej 

współpracy, jak również stymulowania 

rozwoju terytorialnego, m.in. poprzez 

realizowanie unijnych strategii 

makroregionalnych. Ponadto pomoc 

w ramach IPA powinna uwzględniać 

kwestie bezpieczeństwa, migracji 

i zarządzania granicami, zapewnianie 

dostępu do ochrony międzynarodowej, 

dzielenie się odpowiednimi informacjami, 

wzmocnienie kontroli granic 

i podejmowanie wspólnych wysiłków 

w walce z migracją nieuregulowaną 

i przemytem migrantów. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) EFRR – w ramach Interreg – 

powinien przyczynić się do realizacji 

celów szczegółowych objętych celami 

polityki spójności. Wykaz celów 

szczegółowych w ramach różnych celów 

tematycznych powinien być jednak 

dostosowany do specyficznych potrzeb 

Interreg poprzez określenie dodatkowych 

celów szczegółowych w ramach celu 

polityki „Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym przez wdrażanie 

Europejskiego filaru praw socjalnych”, tak 

aby umożliwić interwencje w ramach 

Europejskiego Funduszu Socjalnego. 

(17) EFRR – w ramach Interreg – 

powinien przyczynić się do realizacji 

celów szczegółowych objętych celami 

polityki spójności. Wykaz celów 

szczegółowych w ramach różnych celów 

tematycznych powinien być jednak 

dostosowany do specyficznych potrzeb 

Interreg poprzez określenie dodatkowych 

celów szczegółowych w ramach celu 

polityki „Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym przez wdrażanie 

Europejskiego filaru praw socjalnych”, tak 

aby umożliwić interwencje w ramach 

Europejskiego Funduszu Socjalnego, ze 

szczególnym naciskiem na dostęp do 

kształcenia, poszerzanie możliwości 

dostępnych dla młodzieży i podnoszenie 

ich jakości oraz integrację kulturową. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać dwa cele szczegółowe 

Interreg – jeden służący wzmocnieniu 

zdolności instytucjonalnej, współpracy 

prawnej i administracyjnej – 

w szczególności gdy występuje powiązanie 

z wdrażaniem komunikatu w sprawie 

regionów przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami 

i instytucjami oraz opracowaniu 

i koordynacji strategii makroregionalnych 

i strategii na rzecz basenu morskiego oraz 

drugi służący zaradzeniu problemom 

związanym ze współpracą zewnętrzną 

takim jak bezpieczeństwo, zarządzanie 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 

należy dodać dwa cele szczegółowe 

Interreg – jeden służący wzmocnieniu 

zdolności instytucjonalnej, współpracy 

prawnej i administracyjnej – 

w szczególności gdy występuje powiązanie 

z wdrażaniem komunikatu w sprawie 

regionów przygranicznych – intensyfikacji 

współpracy między obywatelami, 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i instytucjami oraz 

opracowaniu i koordynacji strategii 

makroregionalnych i strategii na rzecz 

basenu morskiego oraz drugi służący 

zaradzeniu problemom związanym ze 
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granicami i bezpieczeństwo. współpracą zewnętrzną takim jak 

bezpieczeństwo, zarządzanie granicami 

i bezpieczeństwo. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Konieczne jest wyjaśnienie 

przepisów dotyczących funduszy małych 

projektów, które to fundusze były 

wdrażane od początku istnienia Interreg, 

ale nigdy nie obejmowały ich przepisy 

szczegółowe. Jak określono w Opinii 

Europejskiego Komitetu Regionów 

„Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 

w programach współpracy 

transgranicznej”32, takie fundusze małych 

projektów odgrywają ważną rolę 

w budowaniu zaufania między 

obywatelami a instytucjami, przynoszą 

istotną wartość dodaną i przyczyniają się 

znacząco do realizacji ogólnego celu 

programów współpracy transgranicznej 

poprzez pokonywanie przeszkód 

stwarzanych przez granice oraz 

integrowanie stref przygranicznych i ich 

obywateli. Aby uprościć zarządzanie 

finansowaniem małych projektów przez 

ostatecznych odbiorców, którzy często nie 

są przyzwyczajeni do stosowania funduszy 

Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 

powinno się stać wykorzystanie 

uproszczonych form kosztów oraz kwot 

ryczałtowych. 

(23) Konieczne jest wyjaśnienie 

przepisów dotyczących funduszy małych 

projektów, które to fundusze były 

wdrażane od początku istnienia Interreg, 

ale nigdy nie obejmowały ich przepisy 

szczegółowe. Jak określono w Opinii 

Europejskiego Komitetu Regionów 

„Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 

w programach współpracy 

transgranicznej”32, takie fundusze małych 

projektów odgrywają ważną rolę 

w budowaniu zaufania między 

obywatelami a instytucjami, przynoszą 

istotną wartość dodaną i przyczyniają się 

znacząco do realizacji ogólnego celu 

programów współpracy transgranicznej 

poprzez pokonywanie przeszkód 

stwarzanych przez granice oraz 

integrowanie stref przygranicznych i ich 

obywateli. W szczególności powinny one 

sprzyjać ukierunkowanym na obywateli 

inicjatywom kulturalnym i artystycznym o 

charakterze transgranicznym. Aby 

uprościć zarządzanie finansowaniem 

małych projektów przez ostatecznych 

odbiorców, którzy często nie są 

przyzwyczajeni do stosowania funduszy 

Unii, poniżej pewnego progu obowiązkowe 

powinno się stać wykorzystanie 

uproszczonych form kosztów oraz kwot 

ryczałtowych. 

_________________ _________________ 

32 Opinia Europejskiego Komitetu 

Regionów – Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 

32 Opinia Europejskiego Komitetu 

Regionów – Projekty oparte na kontaktach 

międzyludzkich i małe projekty 
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w programach współpracy transgranicznej 

z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. C 342 

z 12.10.2017, s. 38). 

w programach współpracy transgranicznej 

z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. C 342 

z 12.10.2017, s. 38). 

 

Poprawka  9Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) poprawę dostępu do kształcenia, 

szkolenia i uczenia się przez całe życie 

ponad granicami oraz ich jakości w celu 

zwiększenia osiągnięć edukacyjnych 

i umiejętności, tak aby były uznawane 

ponad granicami; 

b) poprawę dostępu do wysokiej 

jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się 

przez całe życie ponad granicami w celu 

zwiększenia osiągnięć edukacyjnych oraz 

mobilności ludzi młodych i naukowców, a 

także w celu podwyższenia umiejętności 

językowych oraz innych umiejętności i 

kompetencji obywateli;  

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) propagowanie i wspieranie 

tworzenia partnerstw transgranicznych 

między placówkami edukacyjnymi, 

kulturalnymi, artystycznymi, twórczymi, 

audiowizualnymi i badawczymi, aby 

promować wzajemne zrozumienie i dialog 

w regionach granicznych, a także 

nadawanie wartości różnorodności 

językowej i roli strategii politycznych w 

dziedzinie edukacji i kultury oraz 

sektorów kultury, twórczego, 

artystycznego i audiowizualnego jako siły 

napędowej wspierającej innowacyjność 

społeczną; 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) poprawę dostępu do kultury 

międzynarodowej i transgranicznych 

usług kulturalnych; 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) promowanie wzajemnego 

uznawania dyplomów, świadectw, 

umiejętności i kwalifikacji w celu 

zwiększenia szans w zakresie kształcenia, 

szkolenia i zatrudnienia ponad granicami; 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) propagowanie włączenia 

społecznego i zwalczanie biedy, w tym 

poprzez poprawę równości szans 

i zwalczanie dyskryminacji ponad 

granicami. 

e) propagowanie włączenia 

społecznego, również migrantów, i 

zwalczanie biedy, w tym poprzez poprawę 

równości szans i zwalczanie dyskryminacji 

ponad granicami. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) poprawę dostępu do usług 

kulturalnych i infrastruktury sportowej, 

promowanie mobilności artystów i 

wymian kulturalnych, co przyczynia się do 

ochrony i upowszechniania wspólnego 

dziedzictwa kulturowego i do 

przezwyciężania różnych, zwykle 



 

PE626.663v02-00 176/184 RR\1172627PL.docx 

PL 

utrwalonych uprzedzeń i stereotypów, 

zwiększa integrację społeczną oraz 

likwiduje bariery społeczne i językowe; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie, wzmacnianie 

trwałej demokracji i wspieranie podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego oraz ich roli 

w procesie reform i przemian 

demokratycznych. 

c) w ramach zewnętrznych 

programów współpracy transgranicznej 

i programów Interreg w komponencie 2 i 3 

wspieranych z funduszy Interreg, 

w uzupełnieniu lit. a) i b): budowanie 

wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez 

zachęcanie do działań ułatwiających 

kontakty międzyludzkie i do doświadczeń 

w zakresie mobilności młodzieży, 

wzmacnianie trwałej demokracji 

i wspieranie podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego oraz ich roli w procesie 

reform i przemian demokratycznych. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów. 

5. W ramach zewnętrznych 

programów Interreg i programów Interreg 

w komponencie 2 i 3 EFRR i – 

w stosownych przypadkach – instrumenty 

finansowania zewnętrznego Unii 

przyczyniają się do zewnętrznego celu 

szczegółowego Interreg „bezpieczniejsza 

i lepiej chroniona Europa”, zwłaszcza 

poprzez działania w obszarze zarządzania 

przekraczaniem granic oraz zarządzania 

migracjami i mobilnością, w tym ochroną 

migrantów, mediacją międzykulturową i 

pomocą językową. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) różnic społecznych, gospodarczych 

i terytorialnych; 

(i) różnic gospodarczych, 

społecznych, demograficznych 

i terytorialnych; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) nowych szczególnych 

uwarunkowań i barier kulturowych, 

edukacyjnych i językowych; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Podczas oceny każdego programu 

Interreg Komisja uwzględnia ogólny 

pozytywny wpływ danego programu na 

społeczeństwo i społeczności lokalne, ze 

szczególnym naciskiem na rozwój 

społeczny i gospodarczy oraz włączenie 

społeczne i dialog międzykulturowy na 

rzecz wzajemnego zrozumienia. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozwój lokalny kierowany przez Rozwój lokalny kierowany przez 
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społeczność na mocy art.[22] lit. b) 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] może 

być realizowany w ramach programów 

Interreg pod warunkiem, że odpowiednie 

lokalne grupy działania składają się 

z przedstawicieli publicznych i prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych i w których to grupach 

żadna pojedyncza grupa interesu nie 

kontroluje procesu podejmowania decyzji, 

oraz z przedstawicieli przynajmniej dwóch 

państw uczestniczących, z których 

przynajmniej jedno jest państwem 

członkowskim. 

społeczność na mocy art.[22] lit. b) 

rozporządzenia (UE) [nowe RWP] może 

być realizowany w ramach programów 

Interreg pod warunkiem, że odpowiednie 

lokalne grupy działania składają się 

z przedstawicieli publicznych i prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych, w tym organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, i w których 

to grupach żadna pojedyncza grupa 

interesu nie kontroluje procesu 

podejmowania decyzji, oraz 

z przedstawicieli przynajmniej dwóch 

państw uczestniczących, z których 

przynajmniej jedno jest państwem 

członkowskim. W lokalnych grupach 

działania reprezentowane są wszystkie 

grupy społeczno-ekonomiczne i wiekowe, 

w tym mniejszości, osoby niepełnosprawne 

i osoby o mniejszych szansach. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku programów Interreg, 

na które całkowita alokacja wynosi mniej 

niż 30 000 000 EUR, kwota przeznaczona 

na pomoc techniczną, wyrażona w EUR, 

oraz odpowiednia wartość procentowa 

określane są w decyzji Komisji 

zatwierdzającej dany program Interreg. 

4. W przypadku programów Interreg, 

na które całkowita alokacja wynosi mniej 

niż 30 000 000 EUR, kwota przeznaczona 

na pomoc techniczną jest wyrażona w 

EUR, a odpowiednia wartość procentowa 

określana jest w decyzji Komisji 

zatwierdzającej dany program Interreg. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Instytucja zarządzająca przedkłada 

plan oceny komitetowi monitorującemu nie 

później niż rok po zatwierdzeniu programu 

6. Instytucja zarządzająca przedkłada 

plan oceny komitetowi monitorującemu nie 

później niż 12 miesięcy od dnia 
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Interreg. zatwierdzenia programu Interreg. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Instytucja zarządzająca zapewnia, 

aby w ciągu sześciu miesięcy od 

zatwierdzenia programu Interreg powstała 

strona internetowa udostępniająca 

informacje o każdym programie Interreg, 

za który odpowiada. Takie informacje 

opisują cele programu, dostępne 

możliwości finansowania i osiągnięcia. 

2. Instytucja zarządzająca zapewnia, 

aby w ciągu sześciu miesięcy od 

zatwierdzenia programu Interreg powstała 

strona internetowa udostępniająca 

informacje o każdym programie Interreg, 

za który odpowiada. Informacje 

zamieszczone na tej stronie internetowej 
opisują cele programu, dostępne 

możliwości finansowania i osiągnięcia. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli realizacja operacji wymaga 

zamówienia przez beneficjenta usługi, 

dostawy lub robót budowlanych, 

zastosowanie mają następujące zasady: 

1. Jeżeli realizacja operacji wymaga 

od beneficjenta zamówienia usługi, 

zawarcia umów o dostawę lub umowy o 

roboty budowlane lub obu wymienionych, 

zastosowanie mają następujące zasady: 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeżeli beneficjent jest instytucją 

zamawiającą lub podmiotem 

zamawiającym w rozumieniu przepisów 

prawa Unii mających zastosowanie do 

procedur udzielania zamówień 

publicznych, stosuje on krajowe przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne 

a) jeżeli beneficjent jest instytucją 

zamawiającą w rozumieniu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE1a, stosuje on krajowe przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne 

przyjęte w związku z przepisami prawa 
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przyjęte w związku z przepisami prawa 

Unii; 

Unii; 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 96). 
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