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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) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków 

finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu 

ogólnego 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0825), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 i art. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 

(C8-0433/2017), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 

marca 2018 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 

Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0000/2018), 

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 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1)  Program wspierania reform (1)  Program wspierania reform 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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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. 

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. W ramach programu na żądanie 

któregokolwiek z państw członkowskich 

Komisja oferuje wsparcie, 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, 

społecznej i terytorialnej. Wdrożenie 

strukturalnych reform instytucjonalnych, 

administracyjnych i reform strukturalnych 

pobudzających wzrost gospodarczy oraz 

przejęcie odpowiedzialności w terenie za 

reformy strukturalne leżące w interesie 

Unii, w szczególności przez organy 

lokalne i regionalne oraz partnerów 

społecznych, stanowią odpowiednie 

narzędzia do osiągnięcia takiego rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

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 

(3)  Pogłębienie spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 

drodze reform strukturalnych leżących w 

interesie Unii ma kluczowe znaczenie dla 

pomyślnego członkostwa i większej 

konwergencji w unii gospodarczej 

i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla 

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

przystąpienia do strefy euro. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a)  Siedem państw członkowskich 

podlega traktatowemu zobowiązaniu do 

przygotowania się do udziału w strefie 

euro, a mianowicie Bułgaria, Republika 

Czeska, Chorwacja, Węgry, Polska, 

Rumunia i Szwecja. Niektóre z tych 

państw członkowskich w ostatnich latach 

poczyniły niewielkie postępy w dążeniu do 

tego celu, co sprawia, że wsparcie Unii dla 

udziału w euro nabiera coraz większego 

znaczenia. Dania i Zjednoczone Królestwo 

nie są zobowiązane do przystąpienia do 

strefy euro. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b)  Organy lokalne i regionalne mają 

do odegrania ważną rolę w reformie 

strukturalnej w stopniu, jaki zależy od 

organizacji konstytucyjnej i 

administracyjnej każdego państwa 

członkowskiego. Dlatego też należy 

zapewnić odpowiedni poziom 

zaangażowania organów lokalnych i 
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regionalnych w przygotowanie i 

przeprowadzenie reform strukturalnych 

oraz konsultacji z nimi w tym zakresie. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

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 leżących w interesie 

Unii reform strukturalnych w państwach 

członkowskich, których walutą nie jest 

euro, należy zwiększyć przydział środków 

finansowych na program, z 

wykorzystaniem instrumentu elastyczności 

na mocy rozporządzenia Rady (UE, 

Euratom) nr 1311/2013 1a, do poziomu, 

który pozwoli Unii zapewnić wsparcie 

odpowiadające potrzebom ubiegających się 

o nie państw członkowskich. 

 ___________ 

 1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 

20.12.2013, s. 884). 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2017/825 

Artykuł 4 – ustęp 1 
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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 

oraz uzyskanie europejskiej wartości 

dodanej w obszarach polityki 

podlegających wspólnej kompetencji Unii 

i państw członkowskich i nieobjętych 

dotychczas programem pomocy 

technicznej, w drodze udzielenia wsparcia 

organom publicznym państw 

członkowskich 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.  

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2017/825 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a)  w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 
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 da)   wspieranie zaangażowania 

organów lokalnych i regionalnych w 

przygotowywanie i wdrażanie reform 

strukturalnych oraz konsultacja z nimi w 

tym zakresie w stopniu odpowiadającym 

uprawnieniom i zakresowi 

odpowiedzialności tych organów 

regionalnych i lokalnych w ramach 

struktur konstytucyjnych i 

administracyjnych każdego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 
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UZASADNIENIE 

 

Wniosek Komisji służy zmianie rozporządzenia (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli 

środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu 

ogólnego. Komisja postanowiła to uczynić z uwagi na dużą liczbę wniosków państw 

członkowskich o finansowanie reform strukturalnych. 

 

W szczególności akt zmieniający służy zmianie art. 4 dotyczącego celu programu wspierania 

reform strukturalnych przez uwzględnienie w nim wsparcia przygotowań do członkostwa w 

strefie euro (w artykule tym dodano słowa „co również przygotuje do członkostwa w strefie 

euro”). Wniosek wprowadza również art. 5a umożliwiający finansowanie działań 

przygotowujących do przyjęcia euro. 

 

Ponadto całkowita pula środków finansowych przeznaczonych na ten program wzrosła z 

142,8 mln EUR do 222,8 mln EUR dzięki wykorzystaniu instrumentu elastyczności w 

wieloletnich ramach finansowych. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować o dalszym 

uzupełnieniu programu w drodze przesunięcia środków z budżetu przeznaczonego na pomoc 

techniczną, co w sumie daje kwotę około 300 mln EUR. Rozporządzenie w sprawie 

wspólnych przepisów już obecnie umożliwia takie przesunięcia. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że zmiana ta stanowi drobną zmianę w tekście, lecz z politycznego 

punktu widzenia jest bardzo ważną zmianą w programie. Do strefy euro należy już 

dziewiętnaście państw członkowskich. Siedem państw członkowskich podlega traktatowemu 

zobowiązaniu do przygotowania się do udziału w strefie euro i są to: Bułgaria, Chorwacja, 

Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja. Niektóre z tych państw członkowskich w 

ostatnich latach poczyniły niewielkie postępy w dążeniu do tego celu, co sprawia, że wsparcie 

przez UE udziału w strefie euro nabiera coraz większego znaczenia. Dwa państwa 

członkowskie nie są zobowiązane do przystąpienia do strefy euro w związku z tym, że 

przejęły klauzulę opt-out w odniesieniu do jednej waluty. Są to Dania i Zjednoczone 

Królestwo. W przypadku tego ostatniego państwa jest to oczywiście związane z wystąpieniem 

z Unii Europejskiej w roku 2019. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że należy zapewnić większą przejrzystość zarówno w zakresie 

wspierania reform strukturalnych z wykorzystaniem Funduszu Spójności, jak i w zakresie ich 

prawdopodobnego wpływu na skuteczność tego funduszu Należy zauważyć, że najwięcej 

rozbieżności stwierdza się obecnie wewnątrz państw członkowskich, a nie między 

poszczególnymi państwami. Skuteczne przekształcenia strukturalne wymagają zatem 

zaangażowania rządów na różnych poziomach we współpracę na rzecz ułatwienia 

skoordynowanego i zintegrowanego działania, łączącego szereg różnych wkładów 

politycznych, tak by zaspokoić różne potrzeby i wyzwania w zakresie rozwoju terytorialnego. 

Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie podejmują już własne inicjatywy dotyczące 

reform, program powinien koncentrować się na środkach, które najskuteczniej wesprą 

wykonywanie zaleceń dla poszczególnych państw. 

 

Sprawozdawczyni popiera dwa główne elementy wniosku, a mianowicie zwiększenie 

budżetu programu i uwzględnienie przygotowania do członkostwa w strefie euro jako 

jednego z celów programu. W związku z powyższym liczba poprawek do wniosku jest na 

tym etapie ograniczona. Poprawki te służą podkreśleniu znaczenia wsparcia przygotowań do 
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przystąpienia do strefy euro oraz zagwarantowaniu większego zaangażowania organów 

lokalnych i regionalnych w projekty reform strukturalnych. 


