
W skrócie
Posiedzenia plenarne – 21/10/2016

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

PL
(or. EN)

Autor: Vasilis Margaras, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 589.844
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2016.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Zmiana rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów – artykuły dotyczące państw
członkowskich doświadczających trudności
finansowych
Realizacja programów wspieranych przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nie jest
zadaniem łatwym, m.in. z powodu problemów z płynnością, jakie występują w niektórych
państwach członkowskich UE starających się osiągnąć konsolidację budżetową. By złagodzić
problemy z płynnością, z którymi borykają się niektóre państwa, Komisja Europejska proponuje
zmienić rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, czyli główne rozporządzenie dotyczące
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Kontekst
Do wsparcia państw członkowskich mających tymczasowe trudności budżetowe i otrzymujących w związku z
tym pomoc finansową można wykorzystać art. 24 i art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów (rozporządzenie (UE) nr 1303/2013), by jak najlepiej wykorzystać możliwości inwestycyjne
oferowane przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Zgodnie z art. 24 rozporządzenia w
sprawie wspólnych przepisów Grecja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Portugalia spełniały warunki pozwalające na
zwiększenie płatności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. Ponadto na podstawie z art. 120
ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów Cyprowi przyznano wyższą stopę dofinansowania
programów wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz
Społeczny (EFS). Procedura ustawodawcza wymaga od Komisji dokonania przeglądu tych klauzul w celu
przedłużenia okresu przyznawania dodatkowego wsparcia, jeżeli wymaga tego sytuacja gospodarcza danych
państw. Dlatego też Komisja przedstawiła obecnie wniosek, w którym opowiada się za przedłużeniem
środków wsparcia dla Grecji i Cypru.

Art. 24 – Zwiększenie płatności dla państw członkowskich mających tymczasowe
trudności budżetowe
Aby państwa członkowskie doświadczające trudności kontynuowały wdrażanie programów wspieranych
przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz przekazywały środki na projekty, Komisja może,
na podstawie art. 24 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, zwiększyć płatności od 1 stycznia
2014 r. do 30 czerwca 2016 r. dla państw, które korzystały z pomocy finansowej od 21 grudnia 2013 r. Z
uwagi na wciąż bardzo niepewny stan gospodarki greckiej Komisja proponuje przedłużyć na pewien czas
stosowanie przepisów o zwiększeniu płatności dla tego kraju. Przedłużenie obowiązywania tych przepisów
miałoby zresztą dotyczyć nie tylko Grecji, ale dowolnego państwa członkowskiego mogącego potrzebować
pomocy finansowej i spełniającego kryteria kwalifikowalności po objęciu programem dostosowań
gospodarczych.

Art. 120 ust. 3 – Określenie stóp dofinansowania
W obecnej polityce spójności Cypr ma status regionu lepiej rozwiniętego i w zwykłych okolicznościach
przyznano by mu stopę dofinansowania programów EFRR i EFS na poziomie 50 %. Ponieważ jednak Cypr
doświadcza trudności gospodarczych, zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych
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przepisów przyznano mu stopę dofinansowania na poziomie 85 % w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30
czerwca 2017 r. Komisja uważa, że Cypr powinien nadal kwalifikować się do wyższej stopy dofinansowania na
poziomie 85 % do czasu zamknięcia programów na lata 2014–2020.

Wpływ na budżet
Proponowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów nie spowodują dodatkowych
obciążeń dla budżetu UE. Zmiany te mogą spowodować tymczasowy wzrost środków na płatności, ale
zostanie on zrównoważony przez niższe płatności pod koniec programów na lata 2014–2020.

W sprawozdaniu Komisji Rozwoju Regionalnego (sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova, ALDE, Bułgaria) z
zadowoleniem przyjęto wniosek Komisji jako ukierunkowane i neutralne dla budżetu rozwiązanie tymczasowych
problemów z płynnością, jakich doświadczają oba wspomniane państwa członkowskie. W sprawozdaniu zalecono
w związku z tym, by Parlament przyjął wniosek Komisji bez zmian. Głosowanie zaplanowano na drugą
październikową sesję plenarną.
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