
AD\1169875PL.docx PE627.880v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Kontroli Budżetowej

2018/0199(COD)

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



PE627.880v02-00 2/18 AD\1169875PL.docx

PL

PA_Legam



AD\1169875PL.docx 3/18 PE627.880v02-00

PL

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.

_________________ _________________

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 
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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 
drugi służący zaradzeniu problemom 
związanym ze współpracą zewnętrzną 
takim jak bezpieczeństwo, zarządzanie 
granicami i bezpieczeństwo.

(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.

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 

(21) Przepisy dotyczące przygotowania, 
zatwierdzenia i zmiany programów 
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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].

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 
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.

(25) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
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
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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.

_________________ _________________

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 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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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.

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 
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 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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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

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
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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.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 12

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 każdy program 
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
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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

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 

Skład komitetu monitorującego każdego 
programu Interreg uzgadniany jest w 
otwarty i przejrzysty sposób przez państwa 
członkowskie oraz – w stosownych 
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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.

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
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
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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.

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) 

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

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 
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 

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny każdego programu Interreg. Każda 
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ocena zawiera oszacowanie skuteczności 
programu, jego wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
w celu poprawy jakości opracowywania 
danego programu Interreg i jego realizacji.

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

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
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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

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 
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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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