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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. Kontekst ogólny 

W celu wspierania zrównoważonego rozwoju terytorium Unii Europejskiej, Komisja 
przedstawiła projekt – w ramach przepisów regulujących Fundusze Strukturalne – nowego 
celu „współpracy terytorialnej” na rzecz współpracy transgranicznej, transnarodowej 
i międzyregionalnej. Wszystkie regiony na granicach zewnętrznych i wewnętrznych będą 
mogły współpracować z regionami sąsiadującymi. W tym kontekście Komisja Europejska 
proponuje cały pakiet dotyczący rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej 
w granicach Unii Europejskiej (europejskie ugrupowanie współpracy transgranicznej)
z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi (Instrument 
Przedakcesyjny), oraz z państwami trzecimi usytuowanymi na południowych i wschodnich 
granicach zewnętrznych (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) obejmie państwa trzecie 
uczestniczące w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, czyli kraje z południowego i wschodniego 
obszaru basenu Morza Śródziemnego, Ukrainę, Mołdawię i Białoruś, a także kraje z rejonu 
południowego Kaukazu, zastępując tym samym rozporządzenia MEDA i część 
rozporządzenia Tacis. EISP będzie również wspierać strategiczne partnerstwo Wspólnoty 
z Rosją. 

Działając zgodnie z priorytetem, jaki UE wiąże z Europejską Polityką Sąsiedztwa, Komisja 
Europejska zaproponowała, aby w okresie 2007-2013 pomoc dla zainteresowanych krajów 
została znacznie zwiększona do 14,9 mld euro, wobec około 8,5 mld euro przeznaczonych na 
lata 2000-2006. Około 1,6 mld euro z kwoty budżetu przeznaczonej na Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa i Instrument Przedakcesyjny będzie pochodzić z nowego 
celu „europejskiej współpracy terytorialnej” (a tym samym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego). Kwota ta pokryje element współpracy transgranicznej na granicach 
zewnętrznych UE pomiędzy Państwami Członkowskimi i krajami objętymi przez EISP i IPA.

Parlament Europejski1 uważa, że cele rozszerzonej Unii, szczególnie dotyczące europejskiej 
pomocy przedakcesyjnej oraz partnerstwa sąsiedzkiego uzasadniają podwyżkę o 2,5 mld euro 
i zmianę przeznaczenia dla kwoty 1,5 mld euro. 

Komisja ustanawia porozumienie przejściowe, które będzie mieć zastosowanie do czasu 
ustanowienia nowego mechanizmu „wspólnego zarządzania” w ramach IPA i EISP. Wspólne 
zarządzanie umożliwi wdrożenie programów współpracy transgranicznej o jednolitym 
zestawie przepisów i finansowanych pochodzących z jednego źródła. Powinno to pozwolić 
Państwom Członkowskim na wykorzystanie ich środków przeznaczonych na IPA i 
współpracę transgraniczną w ramach EISP, w rozdz. 1b unijnego budżetu na okres 2007-
2013.

  
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej 
Unii 2007-2013 (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 czerwca 2005 r., pkt 49.
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2. Cel projektu Komisji 

W projekcie Komisji instrument EISP składa się z kilku istotnych elementów finansowych, 
a także z instrumentów na rzecz współpracy transgranicznej pomiędzy regionami Państw 
Członkowskich i regionami państw, które przylegają do granic Unii Europejskiej. Forma 
współpracy transgranicznej zawarta w tym projekcie jest bardzo podobna do formy 
przedstawionej w projektach rozporządzeń w sprawie reform Funduszy Strukturalnych, czyli 
rozporządzenia ustanawiającego ogólne zasady dla Funduszy Strukturalnych, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz w projekcie rozporządzenia ustanawiającego 
europejskie ugrupowanie współpracy transgranicznej (EUWT). 

Instrument ten będzie finansować wspólne projekty, które przyczynią się do zbliżenia
regionów z krajów UE i krajów partnerskich posiadających wspólne granice. Dla Komisji 
Europejskiej EISP będzie oznaczać radykalne uproszczenie procedur w porównaniu do 
sytuacji obecnej, w której wspólne projekty realizowane poprzez granicę zewnętrzną UE 
podlegają zarządzaniu w ramach różnych procedur obowiązujących po dwóch stronach 
granicy. W międzyczasie, do roku 2006, zostały wprowadzone tzw. Programy Sąsiedztwa, 
których zadaniem jest poprawa koordynacji pomiędzy różnymi obecnymi instrumentami
wspierającymi współpracę transgraniczną. 

Podejście EISP będzie bardzo podobne do podejścia zastosowanego w zarządzaniu 
funduszami strukturalnymi dla rozwoju regionalnego w UE, opartego na wieloletnim
programowaniu, partnerstwie i współfinansowaniu. 

Element współpracy transgranicznej EISP będzie zasilany dodatkowymi środkami 
i współfinansowany – po unijnej stronie granicy – przez EFRR. 

Szczegółowe zasady działania zostaną opracowane i będą obejmować kryteria i procedury 
przydziału środków, współfinansowania, przygotowania wspólnych programów, wspólnej
selekcji projektów, technicznego i finansowego zarządzania pomocą, kontroli finansowej
i audytu, monitoringu i ewaluacji, a także zapewnienia widoczności i publicznego poparcia.

3. Główne aspekty polityki regionalnej i polityki spójności w niniejszym projekcie oraz 
ocena sprawozdawcy 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje projekt stworzenia „Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa” (EISP), a w szczególności innowacyjnego „elementu współpracy
transgranicznej”, który łączy w sobie podstawowe i najważniejsze zasady Funduszy 
Strukturalnych (wspólne programy, podejście wieloletnie, partnerstwo, współfinansowanie 
z uwzględnieniem wszelkich szczególnych warunków polityki zagranicznej, 
współfinansowanie EFRR itd.). 

EISP powinien nie tylko koncentrować się na krajach partnerskich; współpraca transgraniczna 
dotyczy również regionów przygranicznych Unii. Regiony przygraniczne UE powinny 
znajdować się na równej pozycji z granicami wewnętrznymi Unii. Należy jednak podkreślić 
istnienie jednego ogólnego problemu, jakim jest fakt, że niektóre postanowienia 
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rozporządzenia dotyczącego współpracy transgranicznej nie zawsze prowadzą do poprawy 
sytuacji w regionach przygranicznych w porównaniu z sytuacją, w jakiej znajdowały się, gdy 
były objęte programem INTERREG. 

W rozporządzeniu tym powinno się stosować ujednoliconą terminologię stosowaną w UE, 
czyli współpraca transeuropejska powinna zostać podzielona na współpracę transgraniczną, 
międzyregionalną i transnarodową. Zamiast „wspólnych programów” rozporządzenie 
powinno używać brzmienia postanowień Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dotyczących „współpracy terytorialnej”, w związku z czym pierwszeństwo będzie mieć tu
użycie terminu „programy operacyjne”.

Ø Typ programów (artykuł 6): artykuł ten opisuje typ programów, poprzez które udzielana 
będzie pomoc w ramach niniejszego rozporządzenia, a mianowicie programy krajowe / 
wielokrajowe, programy tematyczne i programy współpracy transgranicznej. 
Sprawozdawca jest zdania, że w przypadku programów dotyczących zagadnień 
regionalnych i lokalnych, należy zastosować podejście zdecentralizowane. 

Ø Programowanie i przydział środków finansowych (artykuł 7): dokumenty strategiczne 
zawierające wieloletnie programy indykatywne ustanowią priorytety pomocowe i ustalą 
wieloletnie przydziały finansowe na poszczególne programy. Dokument lub dokumenty 
strategiczne dotyczące współpracy transgranicznej mają głównie na celu ustanowienie 
listy „wspólnych” programów transgranicznych, ich zasięgu geograficznego oraz ich 
przydziałów finansowych. Zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie wnosić wkład na rzecz programów 
współpracy transgranicznej, w związku z czym sprawozdawca uważa, że środki powinny 
być przydzielane, wtedy gdy inicjatywy będą podejmowane przez władze regionalne lub 
lokalne.

Ø Kwalifikowalność wg kryteriów geograficznych (artykuł 8): artykuł ten ustanawia kryteria 
określające jednostki terytorialne Państw Członkowskich i krajów partnerskich, które 
zostaną objęte programami współpracy transgranicznej. Zalicza się do nich wszystkie 
regiony odpowiadające poziomowi NUTS III położone wzdłuż granic lądowych i wzdłuż 
przepraw morskich o ważnym znaczeniu oraz wszystkie regiony morskie odpowiadające 
poziomowi NUTS II położone wzdłuż wybrzeża wspólnego basenu morskiego. Regiony 
przyległe mogą również zostać włączone do współpracy. Sprawozdawca jest zdania, że
należy jasno określić, do której kategorii należą regiony przybrzeżne odpowiadające 
poziomowi NUTS II: programy transgraniczne, transregionalne czy transnarodowe.

Ø Tworzenie i realizacja programów (artykuł 9): artykuł ten zawiera specjalne 
postanowienia w zakresie ustanawiania wspólnych programów skupiających 
kwalifikujące się regiony Państw Członkowskich i krajów partnerskich. Sprawozdawca 
z zadowoleniem przyjmuje klauzulę bezpieczeństwa, która umożliwia otrzymanie 
pomocy w sytuacji poważnego kryzysu w stosunkach pomiędzy Unią Europejską 
a krajem partnerskim, w celu umożliwienia ustanowienia wspólnego programu.
Sprawozdawca jest zdania, że organizacja współpracy terytorialnej powinna być zgodna 
z ustaleniami organizacyjnymi dotyczącymi „współpracy terytorialnej” zawartymi 
w EFRR. Ponadto, zaleca się ustanowienie komitetu sterującego i niezależnego 
sekretariatu w celu ułatwienia organizacji programów z zakresu współpracy 
transgranicznej. Sprawozdawca uważa też, że zaangażowanie władz lokalnych powinno 
podlegać zasadzie pomocniczości.
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Ø Zarządzanie (artykuł 10): artykuł ten przewiduje, że programy transgraniczne mają być 
wspólnie zarządzane przez zainteresowane Państwa Członkowskie i kraje partnerskie 
przy pomocy wspólnego organu zarządzającego działającego na zasadzie wspólnego 
zarządzania i z reguły umiejscowionego w Państwie Członkowskim. Ten tryb 
zarządzania jest zgodny z opartym na programie, wieloletnim, oddolnym podejściem 
charakteryzującym programy współpracy transgranicznej. Państwo Członkowskie, na 
terenie którego umiejscowiony jest wspólny organ zarządzający, będzie odpowiedzialne 
wobec Komisji za prawidłowość działań finansowanych w ramach programu, tak jak ma 
to miejsce w ramach Funduszy Strukturalnych. Sprawozdawca uważa, że w odróżnieniu 
od współpracy terytorialnej, nie wspomina się o wdrażaniu zdecentralizowanym 
z udziałem regionalnych i lokalnych organów lub komitetu sterującego działającego 
w sposób zdecentralizowany.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 6 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Kwalifikowalne regiony przygraniczne 
Państw Członkowskich UE będą ujęte 
w programach współpracy transgranicznej 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Możliwe będzie również stowarzyszanie 
Państw Członkowskich w programach 
tematycznych i/lub wielokrajowych poprzez 
współpracę transregionalną.

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że programy współpracy transgranicznej obejmują kwalifikowalność 
regionów przygranicznych. Należy też zwrócić uwagę na zdecentralizowane podejście do 
opracowywania tych programów. W przypadku programów dotyczących zagadnień
regionalnych i lokalnych konieczne jest pełne zaangażowanie regionalnych i lokalnych władz 
Państw Członkowskich w rozwój i wdrażanie programów współpracy transgranicznej.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



PA\572291PL.doc 7/11 PE 360.160v01-00

PL

Poprawka 2
Artykuł 7 ustęp 3

(3) Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych i 
jednostek terytorialnych kwalifikujących się 
do udziału w każdym programie, należy 
przyjąć jedną lub jeśli to konieczne więcej 
konkretnych dokumentów strategicznych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2. Dokument(y) taki(e) zasadniczo 
obejmuje/ą okres siedmioletni od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

(3) Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych 
krajów, regionów przygranicznych UE oraz 
partnerów z krajów kandydujących
kwalifikujących się do udziału w każdym 
programie, należy przyjąć jedną lub jeśli to 
konieczne więcej dokumentów 
strategicznych zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2 i nie powinny one być 
źródłem dodatkowej biurokracji. 
Dokument(y) taki(e) zasadniczo obejmuje/ą 
okres siedmioletni od 1 stycznia 2007 r. do 
31 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie

Należy jasno określić, które jednostki terytorialne kwalifikują się do uczestnictwa 
w programach. Dokumenty strategiczne nie powinny być źródłem dodatkowej biurokracji, aby 
była możliwa realizacja tych programów.

Poprawka 3
Artykuł 7 ustęp 4

(4) Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego wniesie wkład do programów 
współpracy transgranicznej ustanowionych 
i realizowanych w myśl ustaleń niniejszego 
rozporządzenia.

(4) Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego wniesie wkład do programów 
współpracy transgranicznej i do 
uczestnictwa regionalnych i lokalnych 
władz UE w programach tematycznych 
i wielokrajowych ustanowionych 
i realizowanych w myśl ustaleń niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Jeżeli unijne władze lokalne i regionalne mają wykorzystać ten program w celu podjęcia 
inicjatyw z zakresu współpracy transregionalnej będącej uzupełnieniem współpracy 
transgranicznej ze swoimi partnerami z europejskich krajów sąsiadujących, konieczne będzie 
udostępnienie środków z EFRR.
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Poprawka 4
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

(3 a) Należy opracować odpowiednie 
instrumenty w celu oceny współpracy 
pomiędzy regionami przybrzeżnymi 
odpowiadającymi poziomowi NUTS II; 
powinny one odpowiadać konkretnym 
rodzajom programów: programom 
transgranicznym, transregionalnymi i/lub 
transnarodowym.

Uzasadnienie

Należy jasno określić, do której kategorii odpowiadającej poziomowi NUTS II należą regiony 
przybrzeżne: programów transgranicznych, transregionalnych i/lub transnarodowych.

Poprawka 5
Artykuł 9 ustęp 2 

(2) Wspólne programy dla granic lądowych 
i przepraw morskich ustanawiane są dla 
konkretnych granic i zawierających 
kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Wspólne programy dla regionów 
przybrzeżnych mają wielostronny charakter 
i obejmują kwalifikujące się jednostki 
terytorialne położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego, nad którym 
położonych jest kilka partycypujących 
krajów w tym co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie i jeden kraj partnerski.

(2) Programy operacyjne dla regionów 
przybrzeżnych odpowiadających poziomowi 
NUTS-II są wielostronne, ustanawiane dla 
konkretnych granic i zawierających 
kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Programy operacyjne dla regionów 
przybrzeżnych mają wielostronny charakter 
i obejmują kwalifikujące się jednostki 
terytorialne położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego, nad którym 
położonych jest kilka partycypujących 
krajów w tym co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie i jeden kraj partnerski.

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. 

Poprawka 6
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Artykuł 9 ustęp 5

(5) Wspólne programy mogą być poddane 
rewizji z inicjatywy krajów partycypujących 
lub Komisji w celu uwzględnienia zmian w 
priorytetach współpracy, rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej, rezultatów 
zaobserwowanych przy wprowadzaniu w 
życie określonych działań oraz w ramach 
procesu monitorowania i oceny, a także 
potrzeby dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

(5) Programy operacyjne mogą być 
poddane rewizji z inicjatywy krajów 
partycypujących, partycypujących granic 
UE lub Komisji w celu uwzględnienia zmian 
w priorytetach współpracy, rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej, rezultatów 
zaobserwowanych przy wprowadzaniu w 
życie określonych działań oraz w ramach 
procesu monitorowania i oceny, a także 
potrzeby dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. Regiony przygraniczne UE
nie powinny był wyłączane z podejmowania inicjatyw; za zarządzanie programami 
transgranicznymi odpowiedzialność zwykle ponoszą regiony przygraniczne UE ze względu na 
swoje doświadczenie i znajomość konkretnych potrzeb.

Poprawka 7
Artykuł 9 ustęp 7

(7) W oparciu o zasadę partnerstwa kraje 
partycypujące wspólnie wybiorą działania 
zgodne z priorytetami i zadaniami programu 
wspólnego, które otrzymają pomoc 
wspólnotową.

(7) W oparciu o zasadę partnerstwa oraz 
zasadę pomocniczości, kraje partycypujące 
oraz regiony przygraniczne UE, 
reprezentowane w komitecie sterującym, 
w ścisłej współpracy wybiorą działania 
zgodne z priorytetami i zadaniami programu 
wspólnego, które otrzymają pomoc 
wspólnotową.

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o zasadzie pomocniczości w celu zagwarantowania uczestnictwa regionów 
przygranicznych UE i zbliżenia polityki do potrzeb ludzi. Należy też określić organ, który 
dokonywałby selekcji, przy czym zgodnie z zasadami współpracy terytorialnej powinien być to 
komitet sterujący.

Poprawka 8
Artykuł 10 ustęp 1
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(1) Wspólne programy wdrażane są z 
zasady przez wspólny organ zarządzający 
umiejscowiony w Państwie Członkowskim.

(1) Programy operacyjne decentralizowane 
są z zasady przez wspólny organ 
zarządzający oraz wspólny sekretariat 
umiejscowiony w Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. Inaczej niż w przypadku 
współpracy terytorialnej, nie wspomina się o wdrażaniu zdecentralizowanym z udziałem 
organów regionalnych i lokalnych ani o komitecie sterującym działającym w sposób 
zdecentralizowany. Oprócz wspólnego organu zarządzającego należy wspomnieć o wspólnym 
sekretariacie umiejscowionym w regionie przygranicznym jednego z Państw Członkowskich.

Poprawka 9
Artykuł 14 litera (d) 

(d) organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne, organy, służby lub 
misje ONZ, międzynarodowe instytucje 
finansowe i banki rozwoju, jeżeli 
przyczyniają się one do realizacji celów
niniejszego rozporządzenia;

(d) organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne, organy, służby lub 
misje ONZ, międzynarodowe instytucje 
finansowe i banki rozwoju, jeżeli 
przyczyniają się one do współpracy 
transgranicznej, w zakresie określonym 
przez cele niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

W niektórych okolicznościach, środki dla unijnych regionów przygranicznych uczestniczących 
w EISP mogą być wykorzystane dla instytucji i innych podmiotów, które nie otrzymały 
wsparcia dla współpracy terytorialnej w przeszłości.

Poprawka 10
Artykuł 14 litera (f) 

(f) agencje Unii Europejskiej; (f) agencje Unii Europejskiej, jeżeli 
przyczyniają się one do współpracy 
transgranicznej, w zakresie określonym 
przez cele niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

W niektórych okolicznościach środki dla unijnych regionów przygranicznych uczestniczących 
w EISP mogą być wykorzystane na rzecz instytucji i innych podmiotów, które nie otrzymały 
wsparcia dla współpracy terytorialnej w przeszłości.
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Poprawka 11
Art. 14 litera (h) punkt x.

x. wszelkie stowarzyszenia pozarządowe 
oraz niezależne fundacje mogące wnieść 
własny wkład na rzecz rozwoju;

x. stowarzyszenia transregionalne, 
stowarzyszenia pozarządowe oraz niezależne 
fundacje;

Uzasadnienie

Ponieważ stowarzyszenia międzyregionalne mogłyby dokonać znacznego wkładu w realizację 
celów EISP ważne jest, aby o nich wspomnieć, nawet jeżeli miałyby one mieścić się w zakresie 
innych kategorii.

Poprawka 12
Artykuł 15 ustęp 2 litera (a) 

(a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich 
zgodnie ze specjalnie określonymi 
przepisami;

(a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich i ich 
władze regionalne zgodnie ze specjalnie 
określonymi przepisami;

Uzasadnienie

Władze regionalne UE posiadają bogate doświadczenie, którym mogą dzielić się ze swoimi 
partnerami z krajów sąsiedztwa europejskiego, a takie działania z zakresu współpracy 
administracyjnej mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju fundamentów 
demokracji.

Poprawka 13
Artykuł 19 ustęp 1 

(1) Zobowiązania budżetowe określa się na 
podstawie decyzji Komisji zgodnie z art. 9 
ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 16 
ust. 3.

(1) Wieloletnie zobowiązania budżetowe 
określa się na podstawie decyzji Komisji 
zgodnie z art. 9 ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 13 
ust. 1 i art. 16 ust. 3.

Uzasadnienie

Wieloletnie zobowiązania budżetowe są bardzo ważne dla zapewnienia jakościowego rozwoju 
współpracy transgranicznej na przyszłych granicach zewnętrznych Unii i dla umieszczenia 
regionów przygranicznych UE na równej pozycji z granicami wewnętrznymi.
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