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Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. 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.

1 Dz.U. C 159 z 10.5.2019, s. 45.



P8_TC1-COD(2018)0322

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia 2019 
r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021–2023

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Dz.U. C 159 z 10.5.2019, s. 45.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.



a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20133 ustanowiono 

wspólne i ogólne przepisy mające zastosowanie do europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych. 

(2) Dowody wskazują, że roczne płatności zaliczkowe określono na bardzo wysokim poziomie 

w porównaniu z wymogami w zakresie zarządzania finansowego związanymi z realizacją 

programów operacyjnych; dotyczy to zwłaszcza lat budżetowych 2021–2023.

(3) Aby zmniejszyć presję na środki na płatności w budżecie Unii na lata budżetowe 2021–

2023 oraz zwiększyć przewidywalność potrzeb płatniczych, a tym samym przyczynić się 

do bardziej przejrzystego planowania budżetowego i do bardziej uporządkowanego profilu 

płatności, należy obniżyć stopę rocznych płatności zaliczkowych w tych latach. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).



Artykuł 1

W art. 134 ust. 2 do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

a) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— 2020: 3 %”;

b) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 2021–2023: 1 %2 %”. [Popr. 1]



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


