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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego ogólne rozporządzenie dotyczące funduszy 
strukturalnych i Europejskiego Funduszu Spójności1, które zmienia alokację finansową z 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dla Francji, Włoch i Hiszpanii. Celem jest 
rozwiązanie pewnych kwestii, które pojawiły się w związku z ostatecznym wynikiem 
negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i dotyczą tych właśnie 
państw członkowskich. 

Do zobowiązań EFS na rok 2013 przypadających na Francję, Włochy i Hiszpanię proponuje 
się dodanie środków w wysokości 150 mln EUR, aby rozwiązać specyficzny problem 
związany z bezrobociem, w szczególności z bezrobociem ludzi młodych, oraz wyłączeniem 
społecznym. Z myślą o skuteczności wydatkowania dodatkowych środków i ułatwieniu 
realizacji programów Komisja uwzględniła zdolności absorpcyjne wspomnianych państw 
członkowskich w związku z dwoma celami funduszy, mianowicie konwergencją oraz 
konkurencyjnością regionalną i zatrudnieniem. 

Rekompensata zostanie zapewniona ze środków na okres 2007–2013, a odpowiednie kwoty 
zostaną udostępnione w ramach instrumentu elastyczności oraz z marginesu pozostawionego 
w budżecie na rok 20132. 

Zalecenia sprawozdawcy dotyczące uruchomienia instrumentu elastyczności zostaną 
przedstawione w projekcie jego sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności, 
sporządzonego równocześnie z niniejszą opinią.

Podwyższenie środków w obecnym wniosku zyskuje podstawę prawną dzięki wprowadzeniu 
zmian do art. 18 (zasoby ogólne), art. 19 (zasoby na cel konwergencji), art. 20 (zasoby na cel 
konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia), art. 75 (zobowiązania budżetowe), załącznika I 
(roczny podział środków na zobowiązania) i załącznika II (kryteria i metody alokacji 
zasobów).

Z uwagi na szczególne wysiłki potrzebne do rozwiązania problemu bezrobocia, zwłaszcza w 
przypadku ludzi młodych, oraz problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego we 
wspomnianych państwach członkowskich, w szczególności w kontekście obecnego kryzysu 
gospodarczego, sprawozdawca popiera wniosek Komisji i zaleca jego zatwierdzenie. 

Mając na uwadze, że owe środki na zobowiązania dotyczą roku 2013 oraz że istniejąca 
alokacja z EFS dla Francji, Włoch i Hiszpanii została w całości ujęta w budżecie UE, 
sprawozdawca podkreśla, że przedmiotowe rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).
2 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu 
elastyczności (COM(2013)0559) oraz projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2013 
(COM(2013)0557).
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pilnym.

******

Komisja Budżetowa wzywa Komisję Rozwoju Regionalnego jako komisję przedmiotowo 
właściwą do zaproponowania Parlamentowi przyjęcia stanowiska w pierwszym czytaniu i 
przejęcia wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji finansowej 
dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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