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Poprawka 14
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie (UE) nr.../..., 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy] ustanawia górny limit 
przyznawanych środków przypadających 
na każde państwo członkowskie na 110 % 
ich poziomu w ujęciu realnym w latach 
2007–2013. Państwa członkowskie, 
których dotyczy ten górny limit, muszą być 
dalej chronione przed ryzykiem 
automatycznego umorzenia środków 
przyznanych na okres 2007–2013.

(6) Rozporządzenie (UE) nr.../..., 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy] ustanawia górny limit 
przyznawanych środków przypadających 
na każde państwo członkowskie na 110 % 
ich poziomu w ujęciu realnym w latach 
2007–2013. Państwa członkowskie, 
których dotyczy ten górny limit, muszą być 
dalej chronione przed ryzykiem 
automatycznego umorzenia środków 
przyznanych na okres 2007–2013. Poziom 
środków przyznawanych niektórym 
pozostałym państwom członkowskim 
obniży się nawet w ujęciu realnym w 
porównaniu z poziomem z lat 2007–2013.

Or. en

Poprawka 15
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ostateczny termin obliczenia 
automatycznego umorzenia rocznych 
zobowiązań budżetowych na lata 2011 i
2012 powinien zostać przedłużony o jeden 
rok, ale zobowiązanie budżetowe na
2012 r., które będzie nadal otwarte w dniu 
31 grudnia 2015, musi zostać uzasadnione 
do dnia 31 grudnia 2015 r. Pomoże to 
poprawić absorpcję środków w ramach 
programów operacyjnych w państwach 

(9) Ostateczny termin obliczenia 
automatycznego umorzenia rocznych 
zobowiązań budżetowych na lata 2011, 
2012 i 2013 powinien zostać przedłużony o 
jeden rok, ale zobowiązanie budżetowe na
2013 r., które będzie nadal otwarte w dniu 
31 grudnia 2016 r., musi zostać 
uzasadnione do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Pomoże to poprawić absorpcję środków w 
ramach programów operacyjnych w 
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członkowskich, których dotyczy 
zastosowanie górnego limitu do 
przyznawanych im w przyszłości środków 
na politykę spójności do poziomu 110 % w 
ujęciu realnym na lata 2007–2013. Taka 
elastyczność konieczna jest w celu 
zaradzenia wolniejszej niż zakładano 
realizacji programów, w szczególności w 
tych właśnie państwach członkowskich.

państwach członkowskich, których wartość 
PKB w latach 2001–2003 kształtowała się 
poniżej 85% średniej UE-25 w tym samym 
okresie. Taka elastyczność konieczna jest 
w celu zaradzenia wolniejszej niż 
zakładano realizacji programów, w 
szczególności w tych właśnie państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 16
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 56 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:
„1. Wydatki, w tym wydatki na duże 
projekty, kwalifikują się do wsparcia z 
funduszy, o ile zostały faktycznie 
poniesione pomiędzy datą przedłożenia 
Komisji programów operacyjnych lub 
dniem 1 stycznia 2007 r., w zależności od 
tego, który z tych terminów jest 
wcześniejszy, a dniem 31 grudnia 2016 r. 
Działania te nie mogły zostać 
zakończone przed początkową datą 
kwalifikowalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją sprawozdawcy, by przedłużyć automatyczne umorzenie o jeden rok, 
ostatecznym terminem kwalifikowalności byłby dzień 31 grudnia 2016 r.
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Poprawka 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 i 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 77 skreśla się ust. 6; 1) w art. 77 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) wprowadzenie do ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. W drodze odstępstwa od art. 53 ust. 
2, art. 53 ust. 4 zdanie drugie, jak 
również od pułapów określonych w 
załączniku III, płatności okresowe oraz 
płatności salda końcowego ulegają 
zwiększeniu o kwotę odpowiadającą 
dziesięciu punktom procentowym 
powyżej poziomu współfinansowania 
mającego zastosowanie do każdej osi 
priorytetowej – ale nie przekraczając 
100% – stosowaną do kwoty wydatków 
kwalifikowalnych nowo 
zadeklarowanych w każdej 
poświadczonej deklaracji wydatków 
przedłożonej po terminie […], w którym 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków, oraz do końca 
okresu programowania : ”
b) skreśla się ust. 6.

Or. en

Poprawka 18
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 93 – ustęp 2 b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2b. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy i od ust. 2, dla państw 
członkowskich, dla których przyznawane 
na okres programowania 2014–2020 
środki na politykę spójności objęto 
górnym limitem wynoszącym 110 % 
poziomu w ujęciu realnym w okresie
2007–2013, terminem, o którym mowa w 
ust. 1, jest dzień 31 grudnia trzeciego roku 
następującego po roku rocznego 
zobowiązania budżetowego w ramach ich 
programów operacyjnych na lata 2007–
2012.”

„2b. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy i od ust. 2, dla państw 
członkowskich, których wartość PKB w
latach 2001–2003 kształtowała się poniżej 
85% średniej UE-25 w tym samym
okresie, terminem, o którym mowa w ust. 
1, jest dzień 31 grudnia trzeciego roku 
następującego po roku rocznego 
zobowiązania budżetowego w ramach ich 
programów operacyjnych na lata 2007–
2013.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta pomoże krajom słabiej rozwiniętym wykorzystać zasoby finansowe UE na 
inwestycje pobudzające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy oraz zapewni równe 
traktowanie państw członkowskich, których to dotyczy. Zasada umorzenia spowoduje 
ujednolicenie warunków dotyczących terminów w obecnym i przyszłym okresie 
programowania, co pomoże krajom zrealizować przygotowane projekty inwestycyjne oraz 
wykorzystać pieniądze przeznaczone na poprawę konkurencyjności Unii Europejskiej.

Poprawka 19
László Surján, Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jest ono jednak stosowane z mocą 
wsteczną do państw członkowskich, ze 
skutkiem od dnia, w którym udostępniono 
tym państwom członkowskim pomoc 
finansową zgodnie z art. 77 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

Or. en


