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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura prawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura prawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura prawodawcza (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). 
Tego rodzaju propozycje 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 1083/2006 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)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0482),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0221/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując 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 przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska stoi wobec utrzymującego się kryzysu gospodarczego i finansowego, 
wywierającego alarmująco negatywny wpływ na stabilność makroekonomiczną i budżet 
państw członkowskich. Redukcje krajowych środków finansowych udostępnianych na 
finansowanie inwestycji publicznych stały się wyraźnym utrudnieniem we wdrażaniu polityki 
spójności i we wchłanianiu funduszy strukturalnych w niektórych krajach. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej 
(COM(2011)0482) zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie 
ogólne) oraz zauważa, że celem jest dostarczenie dodatkowych środków finansowych 
państwom członkowskim UE doświadczającym szczególnych trudności w zarządzaniu 
zadłużeniem / deficytem publicznym oraz zapewnienie stabilności finansowej – z myślą 
o zapewnieniu dalszej realizacji programów.
Określono następujące państwa członkowskie kwalifikujące się do objęcia tymi środkami: 
1) państwa należące do strefy euro, które otrzymały pomoc finansową w ramach programu 
objętego europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej (EFSM), lub 2) państwa 
nienależące do strefy euro, które otrzymały pomoc finansową z mechanizmu wsparcia bilansu 
płatniczego (BoP).

Sposobem udzielenia dodatkowej pomocy finansowej w ramach polityki spójności jest 
podwyższenie stawki współfinansowania, umożliwiające zwiększenie płatności na rzecz 
kwalifikujących się krajów. KE proponuje podwyższenie o 10 punktów procentowych 
obowiązujących stawek współfinansowania stosowanych do priorytetowej osi programów. 

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami rozporządzenie dotyczyłoby następujących krajów: 
Węgry, Rumunia, Łotwa, Portugalia, Grecja i Irlandia; przy tym faktycznie całkowite środki 
przeznaczone dla nich w ramach polityki spójności na lata 2007-2013 pozostałyby 
niezmienione. Należy zauważyć, że Grecja otrzymała pomoc finansową poza EFSM, 
natomiast Węgry nie są już objęte mechanizmem BoP.
Proponowane środki miałyby charakter tymczasowy i wygasałyby, gdy dane państwo 
członkowskie przestanie być objęte mechanizmem pomocy finansowej, przy czym proponuje 
się, by rozporządzenie obowiązywało ze skutkiem wstecznym.

Po otrzymaniu wniosku Komisja Rozwoju Regionalnego wyznaczyła swoją przewodniczącą 
na sprawozdawczynię i udzieliła mandatu do szybkiego zakończenia negocjacji, w miarę 
możliwości w drodze porozumienia w pierwszym czytaniu, gdyż aby zapewnić pełną 
skuteczność proponowanego podwyższenia stawek, proponowane środki muszą zostać szybko 
zatwierdzone w celu zagwarantowania państwom członkowskim natychmiastowej płynności. 
Pilny charakter wniosku i napięty harmonogram prac nad sprawozdaniem Komisji Rozwoju 
Regionalnego wymagają ścisłej koordynacji działań sprawozdawczyni i polskiej prezydencji, 
pod przewodnictwem której toczą się negocjacje w Radzie. Wspólnym celem jest 
zakończenie negocjacji jesienią 2011 r., tak aby Parlament mógł zająć stanowisko 
(glosowanie plenarne) na początku grudnia 2011 r.

Zgodnie z kalendarzem posiedzeń Komisji Rozwoju Regionalnego projekt sprawozdania 
należy przedstawić na początku października 2011 r. Niestety na obecnym etapie nie jest 
jeszcze znany wynik debat w Radzie.
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Sprawozdawczyni popiera wyrażony przez Komisję Europejską zamiar zapewnienia 
dodatkowej pomocy państwom członkowskim szczególnie dotkniętym kryzysem 
finansowym. Ponadto z myślą o zapewnieniu równego traktowania państw członkowskich, 
które spełniają lub spełniały którekolwiek z wyżej wymienionych kryteriów 
kwalifikowalności, sprawozdawczyni uważa za konieczne, by wniosek obowiązywał ze 
skutkiem wstecznym.

Sprawozdawczyni zgadza się wprawdzie z ogólną ideą wniosku Komisji Europejskiej, jednak 
widzi potrzebę wprowadzenia pewnych zmian z myślą o jego lepszej wykonalności. 
Zważywszy jednak na napięty harmonogram prac nad sprawozdaniem prowadzonych 
w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz na potrzebę otrzymania bardziej szczegółowych 
informacji w celu sformułowania dokładnych poprawek, postanowiono przedstawić projekt 
sprawozdania bez konkretnych poprawek i przedłożyć takie poprawki na późniejszym etapie, 
w okresie przewidzianym na składanie poprawek do tekstu, co umożliwi pogłębioną refleksję 
nad ich treścią. 

Sprawozdawczyni uważa, że procedura przyznawania państwom członkowskim 
podwyższonych stawek musi być klarowna oraz że należy prowadzić odpowiednią 
sprawozdawczość dotyczącą wykorzystania zwiększonych płatności okresowych. Jednakże 
ani procedura występowania o takie środki, ani związana z nimi sprawozdawczość nie 
powinny powodować zwiększenia obciążeń administracyjnych, powinna też bowiem istnieć 
możliwość szybkiego dostosowywania polityki w reakcji na potrzeby krajów najsilniej 
dotkniętych kryzysem. Sprawozdawczość ta mogłaby np. stanowić część prowadzonej 
obecnie sprawozdawczości strategicznej.

Poza wprowadzeniem do wniosku KE wyżej wymienionych dostosowań można by 
zaproponować dalsze poprawki, mające na celu sprecyzowanie tymczasowego charakteru 
wniosku (tzn. precyzujące, że wniosek pozostaje bez uszczerbku dla negocjacji dotyczących 
przyszłego pakietu legislacyjnego) oraz jego konsekwencji budżetowych.


