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PR_COD_1amCom

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 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych 
płatności zaliczkowych w latach 2021–2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0614),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C8‑0396/2018),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
24 stycznia 2019 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0181/2019),

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
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 134 – ustęp 2 – tiret 6

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„— 2021–2023: 1 %”. „— 2021–2023: 2 %”.
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UZASADNIENIE

7 września 2018 r. Komisja przedłożyła nowy wniosek dotyczący zmiany obecnego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020. Zmiana ta dotyczy 
płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 w ramach programów na lata 2014–2020. Nie 
ma ona wpływu na finansowanie w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 
na lata 2021–2027.

Przy obecnych stawkach roczne płatności zaliczkowe na rzecz państw członkowskich 
skutkują stosowaniem rocznych nakazów odzyskania znacznych kwot (np. 6,6 mld EUR 
w 2017 r.). Oznacza to, że od państw członkowskich wymaga się co roku środków na 
płatności, aby następnie wypłacić im roczne płatności zaliczkowe z budżetu Unii, których 
znaczną część należy z kolei rok później odzyskać.

Biorąc pod uwagę fakt, że roczne płatności zaliczkowe są udostępniane w roku 
obrachunkowym, który obejmuje dwa (jednoroczne) lata budżetowe, nadwyżka wypłacona 
w roku N jako roczna płatność zaliczkowa jest rozliczana w roku N+1, co prowadzi do 
zbędnych przepływów płatności.

Dlatego też w odniesieniu do okresu 2021–2023, który odpowiada okresowi trzech ostatnich 
lat bieżącego okresu realizacji i pokrywa się częściowo z następnym okresem wdrażania 
rozpoczynającym się w 2021 r., Komisja proponuje zmniejszenie rocznych płatności 
zaliczkowych. Podejście to wynika z wniosku dotyczącego okresu 2021–2027, w którym 
przewiduje się, że w sześciu transzach rocznych należy wypłacić jedynie wstępne płatności 
zaliczkowe.

Wniosek Komisji w sprawie obniżenia stawki rocznych płatności zaliczkowych na lata 2021–
2023 z 3 % kwoty wsparcia z funduszy do 1 %, jest zbyt daleko idący i zdaniem 
sprawozdawcy Komisji Rozwoju Regionalnego bardziej odpowiednie jest ustalenie stawki 
rocznej płatności zaliczkowej na poziomie 2 % w przypadku wymogów dotyczących 
przepływów pieniężnych przeznaczonych na realizację programu. Ta stawka płatności 
zaliczkowych uwzględnia spodziewany wzrost liczby wniosków o płatność okresową, 
dodanie rezerwy na wykonanie do podstawy obliczania płatności zaliczkowych oraz nowe 
płatności zaliczkowe dostępne w okresie programowania 2021–2027.

W związku z powyższym art. 134 ust. 2 zostanie zmieniony w celu ustalenia rocznych 
płatności zaliczkowych na lata 2021–2023 na poziomie 2 %. Roczne płatności zaliczkowe na 
rok 2020 zostaną utrzymane na poziomie 3 %. Finansowanie na lata 2021–2023 w ramach 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 zostanie określone 
w nowym rozporządzeniu i przedmiotowa zmiana nie ma na nie wpływu.

Sprawozdawca uważa, że tylko w przypadku uwzględnienia poziomu 2 % płatności wniosek 
Komisji może zostać przyjęty.
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
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