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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 1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich 
dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością 
finansową oraz zasad umorzenia zobowiązań dla niektórych państw członkowskich
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0301),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0143/2013),

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

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji
Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Transportu i Turystyki, jak również 
Komisji Rybołówstwa (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania 
finansowego dla niektórych państw 
członkowskich dotkniętych lub 
zagrożonych poważnymi trudnościami 
związanymi z ich stabilnością finansową 
oraz zasad umorzenia zobowiązań dla 
niektórych państw członkowskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania 
finansowego dla niektórych państw 
członkowskich dotkniętych lub 
zagrożonych poważnymi trudnościami 
związanymi z ich stabilnością finansową 
oraz zasad umorzenia zobowiązań

Or. en

Poprawka 2

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. Dwa państwa członkowskie 
będą w sposób znaczący dotknięte tym 
górnym limitem. Stąd też wynika potrzeba 
dalszej ochrony przed ryzykiem 
automatycznego umorzenia środków 
przyznanych na okres 2007–2013.

Or. en

Uzasadnienie

Dwa państwa członkowskie – Słowacja i Rumunia – będą dotknięte tak zwanym „podwójnym 
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ograniczeniem”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W swoich konkluzjach z dnia 7 i 8 
lutego 2013 r. Rada Europejska wskazała, 
że wszystkie programy będą podlegać 
procedurze umorzenia określonej na 
podstawie tego, że kwoty związane ze 
zobowiązaniem, które nie zostaną objęte 
płatnościami zaliczkowymi lub wnioskiem 
o płatność w okresie n+3, zostaną 
umorzone.

Or. en

Uzasadnienie

W ust. 87 konkluzji Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 r. nie tylko wskazano, że dwóm 
państwom członkowskim dotkniętym „podwójnym ograniczeniem” (Rumunia i Słowacja) 
należy udzielić pomocy identyfikacji praktycznego rozwiązania mającego na celu zmniejszenie 
ryzyka automatycznego umorzenia środków dostępnych w okresie programowania 2007-
2013, ale przede wszystkim ustalono, że w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, 
począwszy od roku 2014, wszystkie programy wszystkich państw członkowskich będą 
podlegały zasadzie umorzenia n+3.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka t

(7) W swoich konkluzjach z dnia 8 lutego 
2013 r., Rada Europejska zwróciła się do 
Komisji o zbadanie praktycznych 
rozwiązań mających na celu zredukowanie 
ryzyka automatycznego umorzenia 
środków z koperty krajowej na lata 2007–
2013 dla Rumunii i Słowacji, w tym 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 

(7) Rada Europejska zwróciła się także do 
Komisji o zbadanie praktycznych 
rozwiązań mających na celu zredukowanie 
ryzyka automatycznego umorzenia 
środków z koperty krajowej na lata 2007–
2013 dla Rumunii i Słowacji, w tym 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
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1083/2006.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rada Europejska podkreśliła również 
potrzebę zapewnienia rozsądnego poziomu 
i profilu dla płatności we wszystkich 
pozycjach w celu ograniczenia 
pozostających do spłaty zobowiązań 
budżetowych, w szczególności poprzez 
stosowanie zasady automatycznego 
umorzenia środków we wszystkich 
pozycjach. Dlatego też przepisy łagodzące 
zasady umorzenia zobowiązań dla państw 
członkowskich dotkniętych zastosowaniem 
górnego limitu określonym w 
rozporządzeniu (UE) nr.../..., 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy] powinny być zrównoważone ze 
względu na skutki, jakie ma to dla 
pozostających do spłaty zobowiązań 
budżetowych.

(8) Rada Europejska podkreśliła również 
potrzebę zapewnienia rozsądnego poziomu 
i profilu dla płatności we wszystkich 
pozycjach w celu ograniczenia 
pozostających do spłaty zobowiązań 
budżetowych, w szczególności poprzez 
stosowanie zasady automatycznego 
umorzenia środków we wszystkich 
pozycjach. W świetle ust. 87 konkluzji 
Rady Europejskiej z dnia 7 i 8 lutego 2013 
r. oraz z uwagi na bezprecedensowy 
kryzys, przepisy łagodzące zasady 
umorzenia zobowiązań dla państw 
członkowskich powinny być 
zrównoważone.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że zasada umorzenia została wydłużona przez Radę na okres rozpoczynający 
się od 2014 roku sprawozdawca wnioskuje o usystematyzowanie tej zasady oraz o jej 
zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z mocą od 2011 roku. Ma to związek z 
pierwszą częścią wniosku Komisji dotyczącego dopłat, którego celem jest usystematyzowanie 
tej zasady oraz zapewnienie tego, że żadne państwo uczestniczące w europejskim programie 
dostosowawczym nie ograniczy zwiększonego poziomu współfinansowania.
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Poprawka 6

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 
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.

(9) Ostateczny termin obliczenia 
automatycznego umorzenia rocznych 
zobowiązań budżetowych na lata 2011,
2012 i 2013 powinien zostać przedłużony o 
jeden rok. Pomoże to poprawić absorpcję 
środków w ramach programów 
operacyjnych w państwach członkowskich.
Taka elastyczność konieczna jest w celu 
zaradzenia wolniejszej niż zakładano 
realizacji programów w niektórych
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że obowiązywanie zasady umorzenia zostało wydłużone przez Radę na 
okres rozpoczynający się od 2014 roku, sprawozdawca wnioskuje o usystematyzowanie tej 
zasady oraz o jej zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z mocą od 2011 roku. Ma 
to związek z pierwszą częścią wniosku Komisji dotyczącego dopłat, którego celem jest 
usystematyzowanie tej zasady oraz zapewnienie tego, że żadne państwo uczestniczące w 
europejskim programie dostosowawczym nie ograniczy zwiększonego poziomu 
współfinansowania do końca okresu programowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 62 ust. 1 lit. e) wprowadza się 
następujące zmiany:
„e) przedłożenie Komisji, nie później niż 
dnia 31 marca 2018 r., deklaracji 
zamknięcia, zawierającej ocenę 
zasadności wniosku o wypłatę salda 
końcowego oraz zgodności z prawem i 
prawidłowości transakcji będących 
podstawą wydatków objętych końcową 
deklaracją wydatków, do której dołącza 
się końcowe sprawozdanie audytowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem sprawozdawcy, w którym postuluje się przedłużenie automatycznego 
umorzenia o jeden rok, deklaracja zamknięcia miałaby zostać przesłana Komisji do dnia 31 
marca 2018 r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) w art. 67 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:
„1. „Po raz pierwszy w roku 2008, a 
następnie do dnia 30 czerwca każdego 
roku, instytucja zarządzająca przesyła 
Komisji sprawozdanie roczne, a do dnia 
31 marca 2018 r. końcowe sprawozdanie 
z realizacji programu operacyjnego.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem sprawozdawcy, w którym postuluje się przedłużenie automatycznego 
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umorzenia o jeden rok, końcowe sprawozdanie miałoby zostać przesłane Komisji do dnia 31 
marca 2018 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – wprowadzenie i litera a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 77 skreśla się ust. 6; 1) w art. 77 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) skreśla się ust. 6;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ustęp 11a w brzmieniu:
„11a. W drodze odstępstwa od ust. 10 oraz 
w celu zapewnienia racjonalnego 
zamknięcia programu, wkład Unii –
realizowany poprzez wypłaty salda 
końcowego – nie powinien różnić się, na 
poziomie priorytetu, o więcej niż 10% od 
maksymalnej kwoty pomocy z funduszy 
zgodnie z planem finansowym ostatniej 
decyzji zatwierdzonej przez Komisję. 
Maksymalna kwota pomocy na poziomie 
programu nie może być zależna od 
odchylenia na poziomie priorytetu.”

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć dużych zmian w programach pod koniec okresu programowania oraz aby 
umożliwić efektywną absorpcję środków, proponuje się 10-procentową elastyczność pomiędzy 
priorytetami (tak jak miało to miejsce w okresie 2000-2006).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 89 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 89 ust. 1 lit. a) wprowadza się 
następujące zmiany:
„a) otrzymania od państwa 
członkowskiego do dnia 31 marca 2018
r. wniosku o płatność, zawierającego 
następujące dokumenty:”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem sprawozdawcy, w którym postuluje się przedłużenie automatycznego 
umorzenia o jeden rok, saldo końcowe powinno być wypłacane pod warunkiem, że państwo 
członkowskie przesłało Komisji wniosek o płatność do dnia 31 maja 2018 r. 

Poprawka 12

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

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 

„2b. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy i od ust. 2, 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 2011-2013.”
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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.”

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że obowiązywanie zasady umorzenia zostało wydłużone przez Radę na 
okres rozpoczynający się od 2014 roku, sprawozdawca wnioskuje o usystematyzowanie tej 
zasady oraz o jej zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z mocą od 2011 roku. Ma 
to związek z pierwszą częścią wniosku Komisji dotyczącego dopłat, którego celem jest 
usystematyzowanie tej zasady oraz zapewnienie tego, że każde państwo uczestniczące w 
europejskim programie dostosowawczym skorzysta ze zwiększonego poziomu 
współfinansowania do końca okresu programowania. Wydłużone okresy pomogą poprawić 
absorpcję środków w państwach członkowskich (jak wskazuje Komisja w motywie 9) oraz 
umożliwią wybór projektów o wysokiej jakości. Zapewnią one także rozwiązanie, które 
pomoże państwom członkowskim w bardziej efektywnym radzeniu sobie z wpływem kryzysu. 
Poprawka niniejsza nie ma wpływu na całkowity przydział środków finansowych z funduszy 
na ten okres na rzecz państw członkowskich, a odnośnie do wpływu wniosku na budżet, 
wynikającego z przesunięcia automatycznego umorzenia o jeden rok, nie zmienia on 
całkowitej kwoty środków na zobowiązania.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
 Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ustępie 3 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślona

„Pierwszy akapit jest bez uszczerbku dla 
zastosowania ostatecznego terminu, 
określonego w art. 93 ust. 2 lit. b), do 
zobowiązania budżetowego na 2012 r. dla 
państwa członkowskiego, o którym mowa 
w tym ustępie.”

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie
Wprowadzona przez Komisję Europejską zmiana do rozporządzenia nr 1083/2006 stanowiła 
odpowiedź na kryzys finansowy. Jej celem jest:

 Wydłużenie okresu, podczas którego zwiększone zostanie współfinansowanie dla 
państw członkowskich zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich 
stabilnością finansową. Państwa członkowskie w przyszłości uczestniczące w 
programie dostosowawczym i otrzymujące pomoc finansową będą mogły otrzymywać 
zwiększone płatności w okresie, w którym będą one objęte mechanizmami wsparcia, 
bez zmiany całkowitej sumy przyznanych im w ramach polityki spójności środków 
finansowych na lata 2007-2013.

 Wdrożenie porozumienia politycznego wypracowanego przez Radę Europejską w 
dniach 7 i 8 lutego 2013 r., tj. spełnienie wymogów ust. 87 konkluzji Rady. Celem 
wniosku zgłoszonego przez Komisję jest wskazanie mechanizmu, w ramach którego 
dwa państwa członkowskie – Rumunia i Słowacja – mogłyby zostać zwolnione z 
zasady umorzenia n+3 za lata 2011 i 2012.

Zdaniem Komisji całkowity przydział środków finansowych z funduszy na ten okres na rzecz 
tych państw i przedmiotowych programów nie ulegnie zmianie. Nie ma także potrzeby 
zmiany maksymalnych kwot finansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Proces decyzyjny w odniesieniu do tego wniosku dotyczącego rozporządzenia podlega 
zwykłej procedurze ustawodawczej1, przy czym ostateczne porozumienie zostanie 
wypracowane podczas negocjacji z udziałem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej. Jest ono zależne od zatwierdzenia wieloletnich ram finansowych oraz 
rozporządzeń RWP.

Propozycja sprawozdawcy
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i, co do zasady, zgadza się z 
koniecznością udzielenia państwom pomocy w warunkach kryzysu i poważnych ograniczeń 
budżetowych.

1) Propozycja zwiększenia poziomu współfinansowania w odniesieniu do niektórych 
państw członkowskich
Propozycja dokonania dopłat uzupełniających zwiększa poziom współfinansowania o 10 
punktów procentowych. Powinna ona stosować się do osi priorytetowych programów w 
odniesieniu do wszystkich nowo zadeklarowanych wydatków przedłożonych w 
przedmiotowym okresie oraz być ukierunkowana na państwa członkowskie najbardziej 
dotknięte przez kryzys i objęte programem dostosowawczym. Została ona wprowadzona 
poprawką do rozporządzenia nr 1083/2006 z 2011 roku i miała obejmować jedynie zgłoszenia 
dokonane przed końcem 2013 roku. Jednakże z uwagi na fakt, że niektóre państwa 
członkowskie nadal stoją w obliczu poważnych trudności związanych z ich stabilnością 
finansową, Komisja zaproponowała, aby okres stosowania zwiększonego poziomu 
współfinansowania nie był ograniczony do dnia 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdawca z 

                                               
1 Art. .... TFUE
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zadowoleniem przyjmuje ten wniosek, gdyż przewiduje on przyszłą sytuację zgodnie z 
ustaleniami wynegocjowanymi w ramach RWP.

2) Propozycja mająca na celu zmniejszenie ryzyka automatycznego umorzenia środków 
dla Rumunii i Słowacji
Propozycja mająca na celu zmniejszenie ryzyka automatycznego umorzenia środków z kopert 
na lata 2007-2013 dla Rumunii i Słowacji jest zrozumiała, gdyż te dwa państwa będą musiały 
zmierzyć się ze skutkami zastosowania górnego limitu przyznawanych środków finansowych 
na okres 2014-2020 w wysokości 110% alokacji przyznanych na okres 2007-2013, 
wprowadzonego przez Radę Europejską w lutym.
Niemniej jednak Parlament Europejski oraz Komisja Rozwoju Regionalnego zawsze 
wspierały porozumienia oparte na zasadach i rozwiązaniach systemowych. Rada Europejska 
podjęła już decyzję w sprawie takiego systemowego rozwiązania, wprowadzając zasadę 
umorzenia n+3 w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych 2014-2020. Oznacza ona, 
między innymi, ogólne uznanie konieczności wydłużenia zasady umorzenia oraz danie 
państwom członkowskim więcej czasu na przygotowanie rozsądnych projektów o wysokiej 
jakości.

Z uwagi na zmianę ogólnych założeń polityki spójności po 2013 roku w kierunku podejścia 
zorientowanego na rezultaty oraz opartego na wynikach, sprawozdawca proponuje 
ujednolicenie zasady umorzenia w odniesieniu do pozostałej części bieżącego okresu 
programowania z przyszłym okresem umorzenia. Dzięki zastosowaniu pewnego stopnia 
elastyczności można by przyspieszyć wdrożenie programów w trudnych czasach i poprawić 
absorpcję środków w ramach programów operacyjnych na koniec okresu. Pozwoliłoby to 
państwom członkowskim na zgłaszanie kwot podanych we wnioskach o zwrot wydatków do 
końca 2014 r. (dla zobowiązań na 2011 r.), do końca 2015 r. (dla zobowiązań na 2012 r.) oraz 
do końca 2016 r. (dla zobowiązań na 2013 r.). Zmniejszyłoby to ryzyko automatycznego 
umorzenia zobowiązań na 2011 r., 2012 r. i 2013 r. oraz pozwoliłoby utworzyć płynny 
mechanizm przejściowy przed kolejnym okresem programowania.
Jeszcze inną propozycją, która ma na celu przyspieszenie wypłat na rzecz państw 
członkowskich jest zapewnienie większej elastyczności programów. Aby uniknąć wielu 
zmian w programach pod koniec okresu programowania oraz aby umożliwić efektywną 
absorpcję środków, sprawozdawca proponuje 10-procentową elastyczność pomiędzy
priorytetami/osiami priorytetowymi (tak jak miało to miejsce w okresie 2000-2006). Popiera 
on takie rozwiązanie, gdyż zapewni ono bardziej elastyczne podejście do zmian w 
programach operacyjnych, aniżeli podejście stosowane w obecnych wytycznych nt. 
zamknięcia.

Uzasadnienie końcowe
Wniosek doprowadzi do ujednolicenia warunków bieżącego i przyszłego okresu 
programowania, a także umożliwi państwom bardziej efektywne wydawanie pieniędzy. 
Państwa członkowskie muszą wdrażać projekty oraz wykorzystywać zasoby w celu 
zapewnienia wzrostu i konkurencyjności.
Długotrwały kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do strat i stagnacji ekonomicznej, 
a także wielu negatywnych skutków. Państwa członkowskie muszą przestrzegać 
rygorystycznej polityki budżetowej oraz polityki konsolidacji fiskalnej, co przekłada się na 
ograniczenie działań inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Mamy oczywiście 
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do czynienia z trudniejszymi warunkami dokonywania inwestycji i stosowania polityki 
rozwoju, aniżeli oczekiwano przed nastaniem kryzysu. Z uwagi na bezprecedensowy wpływ 
kryzysu istnieje potrzeba ułatwienia zarządzania funduszami unijnymi, tak aby przyspieszyć 
inwestycje realizowane w państwach członkowskich oraz w regionach, a także by zwiększyć 
dostęp poszczególnych gospodarek do finansowania.
Wartość dodana propozycji przejawia się także w płynnym przejściu między obecnym a 
przyszłym okresem programowania. Spowoduje ona obniżenie nadmiernej liczby 
niezrealizowanych wniosków o płatność oraz zapobiegnie konieczności podejmowania zbyt 
szybkich działań oraz dokonywania decyzji pod naciskiem.
Obecny system umorzenia, szczególnie w świetle postępów negocjacji dotyczących kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, jest nietrwały. Proponowana zmiana przyczyni się do 
płynności, ciągłości i przewidywalności inwestycji oraz polityki rozwoju.


