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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca uważa, że przegląd puli środków finansowych Programu wspierania reform 

strukturalnych i jego celu ogólnego stanowi okazję do: 

1) przeglądu ogólnego celu programu, aby zagwarantować, że jest wyraźnie ukierunkowany 

na zapewnienie pomocy technicznej na wniosek państw członkowskich w przeprowadzaniu 

reform, które są korzystne społecznie i/lub korzystne dla środowiska. Program powinien 

przyczynić się do osiągnięcia ożywienia gospodarczego i tworzenia jakościowych miejsc 

pracy, zwalczania ubóstwa i pobudzania inwestycji w gospodarce realnej. 

2) opracowania kryteriów przyjmowania wniosków państw członkowskich o pomoc, w 

przypadku gdy wpłynęło więcej wniosków niż można przyjąć w ramach puli środków 

finansowych, na podstawie powyższego wymogu, że reforma jest korzystna społecznie i/lub 

korzystna dla środowiska. 

Sprawozdawca uważa, że rozszerzenie puli finansowej przeznaczonej na program powinno 

być połączone z rewizją rozumienia tego, na jakie „reformy strukturalne” należy ją skierować. 

Reformy strukturalne w ramach programu należy rozumieć jako obejmujące programy 

inwestycji publicznych, renacjonalizację lub rekomunalizację dóbr i usług publicznych, 

wzmocnienie publicznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz reformy, które 

wspierają rokowania zbiorowe i promują wzrost płac realnych.  

Zgodnie z planem prac na 2017 r. w ramach programu około 90 % środków z programu 

przeznaczono na projekty mające na celu wdrażanie wytycznych przekazanych przez Komisję 

w ramach europejskiego semestru i innych unijnych wymogów prawnych. W związku z tym 

sprawozdawca uważa, że rola partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i 

organów lokalnych i regionalnych w sporządzaniu wniosku oraz opracowywanie i 

monitorowanie wdrażania reform powinny być wspomniane we wniosku. 

W odniesieniu do przeglądu celu ogólnego dotyczącego włączenia kryteriów konwergencji w 

przypadku państw członkowskich, które nie są członkami strefy euro, sprawozdawca jest 

zdania, że może to prowadzić do wykorzystywania programu ze szkodą dla jakości i 

dostępności usług publicznych i systemów zabezpieczenia społecznego – w związku z 

deficytem budżetowym sektora instytucji rządowych, a w szczególności relacją długu do PKB 

sektora instytucji rządowych. W związku z tym sprawozdawca jest przekonany, że program 

powinien się koncentrować na zatwierdzaniu wniosków, które przyniosą konkretne korzyści 

społeczne lub środowiskowe. 

Sprawozdawca nie zgadza się z zawartą w uzasadnieniu dołączonym do wniosku sugestią 

Komisji, że państwa członkowskie powinny być zachęcane do przesunięcia istniejących 

funduszy na pomoc techniczną w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na rzecz tego programu, w tym w związku z wnioskami dotyczącymi 

przyjęcia euro. Jest przekonany, że należy utrzymać europejskie fundusze strukturalne i 

inwestycyjne oraz istotną rolę, jaką odgrywają one w państwach członkowskich, nie zaś 

przekazywać je na rzecz tego programu. 
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POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1)  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, w tym 

poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i 

wydajnego wykorzystania funduszy 

unijnych. Komisja oferuje wsparcie 

w ramach programu na żądanie 

któregokolwiek z państw członkowskich, 

które może obejmować szereg obszarów 

polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki 

opartej na solidnych strukturach 

gospodarczych i społecznych, które 

pozwalają państwu członkowskiemu 

skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko 

się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do 

spójności gospodarczej i społecznej. 

Wdrożenie strukturalnych reform 

instytucjonalnych, administracyjnych i 

reform strukturalnych pobudzających 

wzrost gospodarczy jest odpowiednim 

narzędziem do osiągnięcia takiego 

rozwoju.   

(1)  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, w tym 

poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i 

wydajnego wykorzystania funduszy 

unijnych. Komisja oferuje wsparcie 

w ramach programu na żądanie 

któregokolwiek z państw członkowskich, 

które może obejmować szereg obszarów 

polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki i 

społeczeństw opartych na solidnych 

strukturach gospodarczych i społecznych 

stanowi wkład do spójności terytorialnej, 

gospodarczej i społecznej. Wdrożenie 

strukturalnych reform instytucjonalnych, 

administracyjnych i reform strukturalnych 

pobudzających wzrost gospodarczy jest 

odpowiednim narzędziem do osiągnięcia 

takiego rozwoju. Reformy strukturalne są 

uznawane za korzystne nie tylko wtedy, 

gdy prowadzą do zmniejszenia wydatków 

publicznych w sposób zrównoważony pod 

względem społecznym, lecz także gdy 

prowadzą do zwiększenia wydatków w 

perspektywie krótkoterminowej w celu 

poprawy wyników gospodarczych i sald 

budżetowych w perspektywie średnio- i 

długoterminowej. Kluczowe znaczenie dla 

pomyślnego wdrażania i zrównoważonego 

charakteru reform strukturalnych ma ich 

demokratyczne poparcie, zapewniające 
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zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych stron, takich jak władze 

regionalne i lokalne, partnerzy 

gospodarczy i społeczni oraz 

przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Aby uzyskać ogólny obraz reform 

zaprojektowanych i wdrażanych na 

podstawie wniosków poszczególnych 

państw członkowskich, podział nowego 

budżetu programu powinien opierać się 

na jasnych kryteriach selekcji i być 

przedstawiony w przejrzysty sposób. 

Zapewniłoby to wymianę wiedzy, 

doświadczeń i najlepszych praktyk, co jest 

jednym z celów programu. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) W dążeniu do wzmocnienia 

zdolności państw członkowskich do 

przygotowania i wdrożenia reform 

strukturalnych wspierających wzrost 

program nie powinien zastępować 

finansowania z budżetów krajowych 

państw członkowskich ani być 

wykorzystywany do pokrywania bieżących 

wydatków. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2)  Państwa członkowskie korzystają w 

coraz większym stopniu ze wsparcia 

oferowanego w ramach programu, na skalę 

przekraczającą początkowe oczekiwania. 

Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie 

otrzymane przez Komisję w 2017 r., na 

podstawie ich szacowanej wartości, 

znacznie przekracza dostępny roczny 

przydział środków. Podczas cyklu roku 

2018 szacowana wartość otrzymanych 

wniosków była pięciokrotnie większa niż 

środki finansowe dostępne na wspomniany 

rok. Prawie wszystkie państwa 

członkowskie wystąpiły z wnioskami o 

wsparcie w ramach programu, a wnioski te 

dotyczyły wszystkich obszarów polityki 

objętych programem. 

(2)  Państwa członkowskie korzystają w 

coraz większym stopniu ze wsparcia 

oferowanego w ramach programu, na skalę 

przekraczającą początkowe oczekiwania. 

Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie 

otrzymane przez Komisję w 2017 r., na 

podstawie ich szacowanej wartości, 

znacznie przekracza dostępny roczny 

przydział środków, i dlatego część 

wniosków nie otrzymało finansowania. 

Podczas cyklu roku 2018 szacowana 

wartość otrzymanych wniosków była 

pięciokrotnie większa niż środki finansowe 

dostępne na wspomniany rok. Prawie 

wszystkie państwa członkowskie wystąpiły 

z wnioskami o wsparcie w ramach 

programu, a wnioski te dotyczyły 

wszystkich obszarów polityki objętych 

programem.  

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Pogłębienie spójności gospodarczej 

i społecznej poprzez wzmocnienie reform 

strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla 

pomyślnego członkostwa w unii 

gospodarczej i walutowej. Jest to 

szczególnie ważne dla państw 

członkowskich, których walutą nie jest 

euro, w ich przygotowaniach do 

przystąpienia do strefy euro. 

(3) Pogłębienie spójności terytorialnej, 

gospodarczej i społecznej poprzez 

wzmocnienie reform strukturalnych ma 

kluczowe znaczenie dla pomyślnego 

członkostwa w unii gospodarczej 

i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla 

państw członkowskich, których walutą nie 

jest euro, w ich przygotowaniach do 

przystąpienia do strefy euro. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Właściwe jest zatem podkreślenie 

w celu ogólnym programu – tam, gdzie 

mowa o jego wkładzie w odpowiedź na 

wyzwania gospodarcze i społeczne – że 

zwiększenie spójności, konkurencyjności, 

wydajności, zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

powinno również stanowić wkład 

w przygotowania do przyszłego 

członkostwa w strefie euro czynione przez 

te państwa członkowskie, których walutą 

nie jest euro. 

(4) Właściwe jest zatem podkreślenie 

w celu ogólnym programu – tam, gdzie 

mowa o jego wkładzie w odpowiedź na 

wyzwania terytorialne, gospodarcze 

i społeczne – że zwiększenie spójności, 

konkurencyjności, wydajności, 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

i tworzenia miejsc pracy powinno również 

stanowić wkład w przygotowania do 

przyszłego członkostwa w strefie euro 

czynione przez te państwa członkowskie, 

których walutą nie jest euro. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Aby zaspokoić rosnące 

zapotrzebowanie państw członkowskich na 

wsparcie oraz ze względu na konieczność 

wsparcia wdrażania reform strukturalnych 

w państwach członkowskich, których 

walutą nie jest euro, należy zwiększyć 

przydział środków finansowych na 

program do poziomu, który pozwoli Unii 

zapewnić wsparcie odpowiadające 

potrzebom ubiegających się o nie państw 

członkowskich. 

(6) Aby zaspokoić rosnące 

zapotrzebowanie państw członkowskich na 

wsparcie oraz ze względu na konieczność 

wsparcia wdrażania reform strukturalnych 

w państwach członkowskich, których 

walutą nie jest euro, należy zwiększyć 

przydział środków finansowych na 

program do poziomu, który pozwoli Unii 

zapewnić wsparcie odpowiadające 

potrzebom ubiegających się o nie państw 

członkowskich. Ten dodatkowy przydział 

powinien być finansowany wyłącznie z 

nowych środków zmobilizowanych przez 

władzę budżetową z pełnym 

wykorzystaniem elastyczności budżetowej, 

na podstawie odpowiedniego wniosku 

Komisji. Nie powinno się do tego celu 

wykorzystywać przeniesienia środków, aby 

uniknąć negatywnego wpływu na 

finansowanie obowiązujących programów 

wieloletnich. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825 

Artykuł 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem ogólnym programu jest wsparcie 

reform instytucjonalnych 

i administracyjnych oraz reform 

strukturalnych pobudzających wzrost 

gospodarczy w państwach członkowskich 

w drodze udzielenia wsparcia instytucjom 

krajowym w zakresie środków mających 

na celu reformowanie i wzmacnianie 

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, 

a także inwestycji, co również przygotuje 

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.; 

Celem ogólnym programu jest wsparcie 

reform instytucjonalnych i 

administracyjnych oraz reform 

strukturalnych pobudzających wzrost 

gospodarczy w państwach członkowskich 

w drodze udzielenia wsparcia instytucjom 

krajowym w zakresie środków mających 

na celu reformowanie i wzmacnianie 

instytucji, sprawowania rządów, 

administracji publicznej oraz sektorów 

gospodarczych i społecznych, 

podejmowanych w związku z wyzwaniami 

terytorialnymi, gospodarczymi i 

społecznymi, z zamiarem zwiększenia 

spójności, konkurencyjności, wydajności, 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 

stabilności finansowej, tworzenia miejsc 

pracy wysokiej jakości, a także inwestycji, 

co również przygotuje 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.; 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wdrażanie niniejszego 

programu ustala się na kwotę 222 800 

000 EUR w cenach bieżących. 

1. Pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wdrażanie niniejszego 

programu ustala się na kwotę 

222 800 000 EUR w cenach bieżących. 

Wszelkie zwiększenia środków na 

program są finansowane w drodze 

mobilizacji instrumentów specjalnych 

przewidzianych rozporządzeniem Rady 
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(UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 

grudnia 2013 r. określającym wieloletnie 

ramy finansowe na lata 2014–2020*, a nie 

kosztem istniejących programów 

unijnych. 

 _________________ 

 *Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 
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