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Sprawozdanie A8-0227/2018 

Ruža Tomašić 

Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny 

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/… 

z dnia … 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków 

finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu 

ogólnego  

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 

akapit trzeci i art. 197 ust. 2, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 

▌sygnalizuje skreślenia. 
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uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,  

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,  

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3, 

                                                 
1 Dz.U. C 237 z 6.7.2018, s. 53. 
2 Dz.U. C 247 z 13.7.2018, s. 54. 
3  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w 

Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia … . 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na wniosek państw członkowskich Unia może udzielać im wsparcia w 

doskonaleniu ich zdolności administracyjnej w zakresie wdrażania prawa Unii. 

(2) Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został 

utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie 

przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych 

pobudzających wzrost gospodarczy leżących w interesie Unii, w tym poprzez 

udzielanie wsparcia na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy 

unijnych. Wsparcie na podstawie programu jest udzielane przez Komisję na wniosek 

państwa członkowskiego i może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie 

odpornej gospodarki i odpornego społeczeństwa na bazie solidnych struktur 

gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które pozwalają państwu 

członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko odzyskać równowagę, 

przyczynia się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz umożliwia 

realizację potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego. Państwa członkowskie 

powinny zachęcać – zgodnie ze swoimi ramami prawnymi – krajową i regionalną 

administrację publiczną oraz zainteresowane podmioty do odpowiedniego wkładu i 

zaangażowania. Wdrożenie reform instytucjonalnych, administracyjnych 

oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy istotnych dla państw 

członkowskich oraz przejęcie odpowiedzialności w terenie za reformy strukturalne 

leżące w interesie Unii stanowią istotne narzędzia służące zapewnieniu takiego 

rozwoju. 
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(3) Skuteczne powiadamianie o działaniach prowadzonych w ramach programu i ich 

wynikach, odpowiednio, na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym ma 

zasadnicze znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy o osiągnięciach programu 

oraz dla wyeksponowania i przekazywania informacji o jego efektach w terenie. 

(4) Zważywszy, że zapotrzebowanie na wsparcie mogłoby przekroczyć środki finansowe 

dostępne w ramach programu, w stosownych przypadkach, w toku procedury 

składania wniosków o wsparcie zainteresowane państwo członkowskie powinno 

szeregować wnioski według hierarchii priorytetów. W tym kontekście należy 

zwracać uwagę na wnioski o wsparcie, które są powiązane z europejskim 

semestrem i obszarami polityki dotyczącymi spójności, innowacyjności, 

zatrudnienia oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Program powinien uzupełniać inne instrumenty, aby uniknąć powielania działań. 

(5) Zważywszy, że w ramach programu państwom członkowskim nie udostępnia się 

środków finansowych a jedynie wsparcie techniczne, program nie ma na celu 

zastąpienia finansowania z budżetów krajowych. 

(6) Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia 

oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. 

Kwota wynikająca z wniosków o wsparcie otrzymanych przez Komisję w 2017 r., na 

podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział 

środków. Podczas cyklu w 2018 r. szacowana wartość otrzymanych wniosków była 

pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na ten rok. Prawie wszystkie 

państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, 

a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem. 
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(7) Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej dzięki reformom strukturalnym 

korzystnym dla Unii oraz zgodnym z zasadami i wartościami Unii ma kluczowe 

znaczenie dla ugruntowania odporności gospodarczej jak również pomyślnego 

uczestnictwa i większej rzeczywistej konwergencji w unii gospodarczej i walutowej, 

co zapewni Unii długoterminową stabilność i dobrobyt. Jest to równie ważne dla 

państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do 

przystąpienia do strefy euro, jak i dla państw członkowskich strefy euro. 

(8) Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa 

o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że 

zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej, konkurencyjności, wydajności, 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, inwestycji oraz włączenia 

społecznego mogłoby również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego 

członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą 

nie jest euro. 
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(9) Z myślą o realizacji celów ogólnych i szczegółowych oraz w obrębie działań 

kwalifikowalnych, które zostaną objęte finansowaniem z tego programu, należy 

zauważyć, że działania w ramach programu powinny mieć również możliwość 

wspierania reform, które mogą ułatwić państwom członkowskim przygotowania do 

przystąpienia do strefy euro, przy czym należy przestrzegać zasady równego 

traktowania wszystkich państw członkowskich. 

(10) Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie 

oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych 

leżących w interesie Unii, w tym w państwach członkowskich, których 

walutą nie jest euro, w ramach ich przygotowań do przystąpienia do strefy 

euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do 

poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom 

ubiegających się o nie państw członkowskich i wykorzystywane zgodnie z 

zasadami należytego zarządzania finansami. Wzrost ten nie powinien mieć 

negatywnego wpływu na pozostałe priorytety polityki spójności. Ponadto 

państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do przesuwania 

środków krajowych i regionalnych przyznanych im z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych. 
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(11) Aby zapewnić wysokiej jakości wsparcie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja 

powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań 

wspomagających program, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości, 

monitorowaniem i ewaluacją projektów w terenie. Działania te są ważne dla 

zapewnienia skuteczności wdrażania projektu. 

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/8251. 

(13) Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 

2017 r. w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 

2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (Dz.U. 

L 129 z 19.5.2017, s. 1). 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) 2017/825 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Cel ogólny 

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych 

oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach 

członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie 

środków służących reformowaniu i wzmacnianiu instytucji, sprawowania rządów, 

administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, 

podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z 

zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, ▌inwestycji i włączenia 

społecznego a także z zamiarem przyczynienia się do osiągnięcia rzeczywistej 

konwergencji w Unii, co może służyć również przygotowaniu do członkostwa w 

strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem 

gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego 

wykorzystania funduszy unijnych. ”; 
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2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Wspieranie przygotowań do członkostwa w strefie euro 

Z myślą o realizacji celów określonych w art. 4 i 5 oraz w obrębie działań 

kwalifikowalnych, o których mowa w art. 6, w ramach programu można finansować 

również środki i działania wspierające reformy, które mogą pomóc państwom 

członkowskim w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro. ”; 

3) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego 

programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.”; 

b) w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Wydatki mogą również obejmować koszty innych działań wspierających, 

takich, jak kontrola jakości i monitorowanie projektów w terenie związanych 

z udzielaniem wsparcia. ”; 

4) w art. 16 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

„f) wdrożeniu środków wsparcia. ”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

 

Sporządzono w … dnia … 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

 

Or. en 

 


