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OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów 
w zakresie zarządzania finansowego
(COM(2008)0803 – 17575/2008 -C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Gabriela Creţu
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przewiduje się, że poważne konsekwencje, które ponosi europejska gospodarka obniżą 
potencjalne tempo wzrostu w perspektywie średnioterminowej oraz doprowadzą do 
znacznego spowolnienia faktycznego wzrostu w latach 2009 i 2010. Te niekorzystne 
perspektywy gospodarcze będą miały silny negatywny wpływ także na finanse publiczne 
państw członkowskich. W konsekwencji warunki realizacji polityki spójności, która dla 
uruchomienia funduszy strukturalnych wymaga krajowego współfinansowania, mogą być 
silnie zakłócone. 

W tej sytuacji niektóre spośród aktualnie obowiązujących przepisów prawnych powinny 
zostać dostosowane w sposób, który pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów 
inwestycyjnych i zaangażowanie środków wspólnotowych z korzyścią dla gospodarek państw 
członkowskich i regionów Unii Europejskiej.

Wśród tych przepisów znajdują się przepisy dotyczące płatności zaliczkowych, zestawień 
wydatków, a także kwalifikowalności wydatków oraz narzędzi inżynierii finansowej.

Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie, że państwa członkowskie mają możliwość w pełni 
korzystać z aktualnego zakresu elastyczności, w tym także z możliwości zmiany lub 
uproszczenia programów, w celu dostosowania ich do nowych potrzeb.

Wnioskowane przez Komisję zmiany rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, mają na celu zrównoważenie negatywnych 
konsekwencji kryzysu gospodarczego, w celu przyspieszenia, w perspektywie 
krótkoterminowej, wdrażania funduszy z korzyścią dla gospodarki realnej, zwłaszcza poprzez 
wzmocnienie wsparcia dla MŚP.

Z myślą o osiągnięciu tych celów Komisja proponuje:

– poszerzenie zastosowania art. 44, odnoszącego się do instrumentów z zakresu inżynierii 
finansowej, o interwencję Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego w celu wsparcia państw członkowskich w przygotowaniu i 
realizacji programów operacyjnych;

– zmianę art. 56 w zakresie kwalifikowalności wydatków, w celu wyjaśnienia możliwości 
dokonywania płatności kosztów ogólnych na podstawie stawek ryczałtowych oraz 
wprowadzenia możliwości wnoszenia wkładów niepieniężnych jako wydatku 
kwalifikowalnego do tworzenia funduszy oraz udziału w nich;

– zmianę przepisów dotyczących zestawień wydatków: (i) w przypadku dużych 
projektów: zniesienie zakazu włączania wydatków poniesionych w ramach dużych 
projektów do wniosków o płatności okresowe przed zatwierdzeniem dużego projektu 
przez Komisję, oraz (ii) w odniesieniu do pomocy państwa w rozumieniu art. 87 
Traktatu: zniesienie limitu 35% zaliczki, która może być przekazana beneficjentom 
przez jednostki przyznające pomoc, pozwalając tym samym na osiągnięcie przez nią 
poziomu 100%, podczas gdy inne warunki pozostają niezmienione;
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– zwiększenie o 2% trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) dla funduszy 
strukturalnych dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 r. lub po tej dacie, stworzenie trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) w 
wysokości 2,5% dla funduszy strukturalnych dla państw członkowskich Unii 
Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.; w odniesieniu do 
celu dotyczącego europejskiej współpracy terytorialnej, jeżeli w programie uczestniczy 
co najmniej jedno państwo członkowskie, które przystąpiło do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 r. lub po tej dacie, w 2009 r. przyznaje się dodatkowe 2%.

******

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.
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