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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

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich 
doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi 
zagrożonych
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0481),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 ust. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0218/2011),

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

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przewodniczącemu przez parlamenty 
państw członkowskich i dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia...1, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także opinie Komisji 
Kontroli Budżetowej oraz Komisji Budżetowej (A7-0000/2011),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Wskutek kryzysu finansowego i budżetowego niektóre państwa członkowskie stają wobec 
ograniczeń budżetowych, które mogą uniemożliwić im wypełnienie zobowiązań w ramach 
programów współfinansowanych przez Wspólnotę (fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności, EFRROW i Europejski Fundusz Rybacki). 

Państwom tym grozi utrata wsparcia wspólnotowego z EFRROW, chyba że przedstawią 
dowód przekazania odpowiednich środków krajowych określonych w art. 70 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, najpóźniej 2 lata po roku pierwotnie przewidzianym jako rok płatności 
(zasada n+2). 

W tej sytuacji Komisja proponuje tymczasowe zwiększenie maksymalnej stawki 
współfinansowania przez Unię programów realizowanych w państwach członkowskich, które 
są objęte wsparciem w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej 
(rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010, obecnie Grecja, Irlandia i Portugalia) i w ramach 
instrumentu wsparcia bilansu płatniczego dla państw członkowskich spoza strefy euro 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002, obecnie Łotwa i Rumunia). To tymczasowe 
zwiększenie udziału Wspólnoty w finansowaniu, przyznawane na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego, ograniczyłoby wysokość odpowiednich środków krajowych 
potrzebnych w latach budżetowych 2011 i 2012. Rozwiązanie takie pomogłoby 
w udostępnieniu zaprogramowanych środków finansowych z przeznaczeniem na gospodarkę 
obszarów wiejskich i przyczyniłoby się do ogólnego ożywienia gospodarczego w tych 
państwach członkowskich. 

Obecne 
maksymalne 
współfinan-
sowanie 
przez UE 

Proponowane 
maksymalne 
współfinan-
sowanie

Różnica

Oś 1 i 3 75 % 95 % + 20 %Regiony kwalifikujące 
się do pomocy 
w ramach celu 
konwergencji

Oś 2 i 4 80 % 95 % + 15 %

Środki w ramach 
art. 16a (ocena 
funkcjonowania)

90 % 95 % + 5 %

Oś 1 i 3 50 % 85 % + 35 %Inne regiony 
Oś 2 i 4 55 % 85 % + 30 %
Środki w ramach 
art. 16a (ocena 
funkcjonowania)

75 % 85 % + 10 %

Oś 1 i 3 85 % 95 % + 10 %Regiony najbardziej 
oddalone / Wyspy 
Egejskie 

Oś 2 i 4 85 % 95 % + 10 %
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Wniosek Komisji nie przewiduje dodatkowych środków na zobowiązania w czasie realizacji 
programu. Zamiast tego dodatkowe środki na sfinansowanie zwiększonego wsparcia UE 
zostałyby przeniesione z roku budżetowego 2013 na lata budżetowe 2011 i 2012. 

W związku z tym nie można wykluczyć pewnego ryzyka ogólnego ograniczenia całkowitej 
zaprogramowanej kwoty. Niemniej jednak ryzyko to wydaje się nieistotne w porównaniu 
z ryzykiem utraty wszystkich europejskich środków w latach budżetowych 2011 i 2012 
z powodu braku środków krajowych1.

Sprawozdawca proponuje zatem – w interesie gospodarki obszarów wiejskich 
w zainteresowanych państwach członkowskich i w szerszym interesie gospodarczym całej 
Unii Europejskiej – poparcie wniosku Komisji i przyspieszenie procedury ustawodawczej 
w sposób umożliwiający jego wejście w życie przed końcem 2011 r.

                                               
1 Pomocne może być zilustrowanie tego następującym teoretycznym przykładem: 
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem państwo członkowskie, które wypłaciło 100 mln EUR 
beneficjentom, uzyskałoby od Komisji zwrot ogółem 75 mln EUR (stawka współfinansowania 75%). Zgodnie 
z proponowaną zmianą to samo państwo członkowskie otrzymałoby zwrot w wysokości 95 mln EUR (w ramach 
celu konwergencji lub w ramach pomocy dla regionów najbardziej oddalonych). 
Z drugiej strony gdyby zainteresowane państwo członkowskie mogło zapłacić tylko 5 mln EUR w danym roku 
(np. 2012) i gdyby wniosek komisji nie został przyjęty, całkowita zaprogramowana kwota zostałaby zmniejszona 
o 80% (do 20 mln EUR, z czego Wspólnota zwróciłaby tylko 15 mln EUR). 


