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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego Rada Unii Europejskiej 
obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy 
gospodarczej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mających na celu przyspieszenie 
dostosowania gospodarek europejskich do obecnych wyzwań.

Komisja zaproponowała już we wrześniu i listopadzie 2008 r., w ramach pakietu 
naprawczego, szereg zmian regulacyjnych, aby uprościć przepisy wykonawcze w ramach 
polityki spójności oraz zwiększyć zaliczkowanie (płatności zaliczkowe) programów 
realizowanych w ramach EFRR i EFS.

W dniu 3 czerwca 2009 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wspólnego 
zobowiązania na rzecz zatrudnienia, w którym zaproponowano dodatkowe działania w celu 
tworzenia większej liczby miejsc pracy i przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu dla 
rynku pracy.

Komisja uważa za konieczne dalsze wysiłki zmierzające do ułatwienia zarządzania 
wspólnotowym finansowaniem, aby przyspieszyć finansowanie beneficjentów najbardziej 
dotkniętych skutkami pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Niniejszy wniosek, przyjęty w dniu 22 lipca 2009 r., obejmuje zatem dalsze działania 
zmierzające do uproszczenia, przy nadrzędnym celu przyspieszenia tempa inwestycji 
współfinansowanych w państwach członkowskich i regionach oraz zwiększenia wpływu 
finansowania na całą gospodarkę, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa i na 
zatrudnienie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki europejskiej i mają 
zasadnicze znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego, gwarantującego tworzenie 
licznych i jakościowych miejsc pracy. W UE jest około 23 mln MŚP, stanowiących blisko 
99% przedsiębiorstw Unii i zapewniających około 75 mln miejsc pracy. W niektórych 
kluczowych sektorach przemysłu, takich jak przemysł włókienniczy, budownictwo czy 
produkcja mebli, MŚP zapewniają do 80% miejsc pracy.

Dalsze uproszczenie i wyjaśnienie zasad dotyczących polityki spójności będzie miało bez 
wątpienia pozytywny wpływ na tempo realizacji programów, szczególnie poprzez 
zapewnienie władzom krajowym, regionalnym i lokalnym jaśniejszych i mniej 
biurokratycznych zasad, które pozwolą na większą elastyczność w dostosowaniu programów 
do nowych wyzwań.

Wniosek ten wymaga zmiany rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące polityki spójności.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu ułatwienia zarządzania 
wspólnotowym finansowaniem, ułatwienia 
przyspieszenia tempa inwestycji w 
państwach członkowskich i regionach oraz 
zwiększenia wpływu finansowania na 
gospodarkę, konieczne jest dalsze 
uproszczenie przepisów dotyczących 
polityki spójności.

(2) W celu ułatwienia zarządzania 
wspólnotowym finansowaniem, ułatwienia 
przyspieszenia tempa inwestycji w 
państwach członkowskich i regionach oraz 
zwiększenia wpływu finansowania na 
gospodarkę i tworzenia miejsc pracy, 
konieczne jest dalsze uproszczenie 
przepisów dotyczących polityki spójności.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jak podkreślono w komunikacie 
Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w 
sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz 
zatrudnienia, w celu przeciwdziałania 
problemom z płynnością finansową 
występującym w państwach 
członkowskich w wyniku ograniczeń 
finansowych w szczytowym okresie 
kryzysu oraz szybszego wdrożenia 
aktywnych instrumentów rynku pracy 
mających na celu wsparcie obywateli, a 
zwłaszcza osób bezrobotnych i 
zagrożonych bezrobociem, konieczna jest 
zmiana, przez określony czas, przepisów 
dotyczących obliczania płatności 
okresowych. Z tego względu Komisja, nie 
zmieniając wymaganego 
współfinansowania krajowego, które ma 
zastosowanie do programów operacyjnych 
przez cały okres programowania, powinna 
na wniosek państw członkowskich 

skreślony
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dokonać zwrotu kwot ujętych we 
wnioskach o płatność okresową w 
wysokości 100 % wkładu publicznego 
alokowanego na każdą oś priorytetową w 
programach operacyjnych 
współfinansowanych ze środków EFS.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby sprostać potrzebie wdrażania 
aktywnych instrumentów rynku pracy, 
takich jak szkolenia w razie bezrobocia, 
przewidywanie restrukturyzacji i 
zarządzanie nią, podnoszenie kwalifikacji 
pracowników oraz zapewnienie młodzieży 
wysokiej jakości praktyk przyuczania do 
zawodu w przedsiębiorstwach, konieczne 
jest właściwe wdrażanie programów 
operacyjnych i optymalne 
wykorzystywanie finansowania unijnego. 
Konieczność utrzymania miejsc pracy lub 
umożliwienia pracownikom powrotu na 
rynek pracy jest jeszcze bardziej nagląca i 
pilna w czasie kryzysu gospodarczego i 
finansowego.  

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 10
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Artykuł 77 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 77
Wspólne zasady obliczania płatności 
okresowych oraz wypłaty salda 
końcowego
1. Płatności okresowe oraz płatności salda 
końcowego obliczane są przy 
zastosowaniu poziomu 
współfinansowania, określonego w decyzji 
dotyczącej danego programu 
operacyjnego dla każdej osi priorytetowej, 
do kwalifikowalnych wydatków 
wskazanych w ramach tej osi 
priorytetowej w każdej deklaracji 
wydatków poświadczonej przez instytucję 
certyfikującą.
Wkład Wspólnoty realizowany poprzez 
płatności okresowe oraz płatności salda 
końcowego nie jest jednak wyższy niż 
wkład publiczny i maksymalna kwota 
pomocy z funduszy dla każdej osi 
priorytetowej ustanowione w decyzji 
Komisji o zatwierdzeniu programu 
operacyjnego.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy w przypadku programów 
operacyjnych współfinansowanych ze 
środków EFS płatności okresowe Komisji 
odpowiadające deklaracjom wydatków 
przesłanym przez państwa członkowskie 
do dnia 31 grudnia 2010 r. mogą, jeśli 
poprosi o to państwo członkowskie w celu 
ułatwienia wdrażania środków 
antykryzysowych, stanowić 100 % wkładu 
publicznego dla każdej osi priorytetowej, 
jak podano dla danej osi priorytetowej w 
deklaracji wydatków poświadczonej przez 
instytucję certyfikującą. W przypadku gdy 
państwo członkowskie korzysta z takiej 
możliwości Komisja stosuje ten system do 
wszystkich wniosków o płatności 
przesłanych do dnia 31 grudnia 2010 r. 
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dla danego programu operacyjnego.
Różnica pomiędzy całkowitą kwotą 
wypłaconą na mocy akapitu pierwszego i 
kwotą obliczoną zgodnie z ust. 1 akapit 
pierwszy nie jest uwzględniana przy 
obliczaniu płatności okresowych dla 
deklaracji wydatków wysłanych po dniu 
31 grudnia 2010 r. Różnicę tę uwzględnia 
się jednak do celów przepisu art. 79 ust. 1 
oraz przy obliczaniu płatności salda 
końcowego.”

Or. fr


