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Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i 
cel ogólny ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków 
finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu 
ogólnego (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0825),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 i art. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-
0433/2017),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 
marca 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 kwietnia 2018 r.2,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 18 
lipca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

1 Dz.U. C 237 z 6.7.2018, s. 53.
2 Dz.U. C 247 z 13.7.2018, s. 54.



– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego, a także opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A8-0227/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 
do niniejszej rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2017)0334

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 
września 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli 
środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego 
celu ogólnego 
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1671.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Co się tyczy finansowania zwiększenia puli środków finansowych na rzecz Programu 

wspierania reform strukturalnych oraz z zastrzeżeniem uprawnień władzy budżetowej, 

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, co następuje:

1. kwota 40 mln EUR zostanie udostępniona z linii budżetowej dotyczącej Programu 

wspierania reform strukturalnych w dziale 1b (13.08.01) WRF (Spójność gospodarcza, 

społeczna i terytorialna) przez uruchomienie łącznego marginesu na zobowiązania 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF (UE, Euratom) nr 1311/2013 w 

ramach procedury budżetowej na podstawie art. 314 TFUE;

2. kwota 40 mln EUR zostanie udostępniona z linii budżetowej dotyczącej Programu 

wspierania reform strukturalnych w dziale 2 (13.08.02) WRF (Trwały wzrost 

gospodarczy: zasoby naturalne) przez przesunięcia środków innych niż pomoc 

techniczna i rozwój obszarów wiejskich w ramach tego działu i bez wykorzystywania 

marginesów. Dokładne źródła tych przesunięć zostaną ściślej określone we 

właściwym czasie z uwzględnieniem negocjacji dotyczących procedury budżetowej w 

odniesieniu do budżetu na rok 2019.



OŚWIADCZENIE KOMISJI

(zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C)

Komisja określi i zaproponuje przegrupowania w wysokości 40 mln EUR w ramach 

działu 2 WRF (Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne) w liście w sprawie 

poprawek do projektu budżetu ogólnego na 2019 r.

Komisja zamierza zaproponować uruchomienie łącznego marginesu na zobowiązania 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF (UE, Euratom) nr 1311/2013 

w ramach procedury budżetowej na rok 2020 zgodnie z art. 314 TFUE.


