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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Zawartość wniosku
Wniosek Komisji zmienia rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności pod względem niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansami Środki 
zaproponowane w ramach procedury zgody mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu 
finansowego i jego społeczno – gospodarczych konsekwencji poprzez przyspieszenie 
wdrażania funduszy strukturalnych i pobudzenie w ten sposób wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia w ramach polityki spójności.

Wniosek dotyczy w szczególności następujących zmian: 

 poszerzenia zakresu zastosowania art. 44 dotyczącego instrumentów z zakresu inżynierii 
finansowej o interwencję EBI i EFI w celu wsparcia państw członkowskich
w przygotowaniu i realizacji programów operacyjnych;

 zmiany art. 56 w zakresie kwalifikowalności wydatków w celu wyjaśnienia możliwości 
dokonywania płatności kosztów ogólnych na podstawie stawek ryczałtowych i w celu 
zezwolenia na wnoszenie wkładów niepieniężnych jako wydatku kwalifikowalnego; 
zmiana ta powinna być stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r.,

 przepisów dotyczących zestawień wydatków:

- (i) umożliwienia włączania wydatków poniesionych w ramach dużych projektów do 
wniosków o płatności okresowe przed zatwierdzeniem dużego projektu przez Komisję,

- (ii) w odniesieniu do pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu, zwiększenia limitu 
35% zaliczki, która może być przekazana obecnie beneficjentom przez jednostki 
przyznające pomoc na poziomie 100%. 

 zwiększenia 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 oraz 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 
Europejska współpraca terytorialna, 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%. Te dodatkowe środki, które dostępne będą
z początkiem roku należy niezwłocznie przekazać beneficjentom, przy zachowaniu zasad 
należytego zarządzania finansami.

2. Uwagi sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji oraz 
inne środki polityki strukturalnej zaproponowane w ramach planu naprawy, który
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w odpowiedzi na kryzys nękający świat finansowy i gospodarczy przedstawiła Komisja, 
mające wnieść kwotę w wysokości 6,3 mld euro.  

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji, w tym udział EBI
w planie naprawy gospodarczej polegający na przyznaniu środków lub nowych pożyczek
i funduszy oraz wprowadzeniu środków łagodzących kryteria kwalifikowalności odnoszące 
się do finansowania z budżetu Unii Europejskiej. Należy jednak żałować, że do tej pory nie 
osiągnięto porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie przeglądu wieloletnich 
ram finansowych na lata 2007-2013 w celu przeznaczenia 5 miliardów euro na finansowanie 
transeuropejskich sieci energetycznych i sieci szerokopasmowych, jako elementu 
uzupełniającego plan naprawy.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że polityka spójności reprezentuje 36% ram finansowych 
na lata 2007-2013, a zatem kwotę 347 mld euro w cenach bieżących i jest tym samym 
ważnym instrumentem finansowym mogącym wywołać efekt dźwigni korzystny dla naprawy 
gospodarki.
Sprawozdawczyni stwierdza, że przewidziane przez Komisję środki na płatność zaliczkową 
mogą pomóc państwom członkowskim w szybkim uruchomieniu programów operacyjnych. 
Podkreśla jednak, że wszystkie państwa członkowskie powinny wdrażać taką politykę 
inwestycyjną w sposób jednolity i skoordynowany, aby uniknąć sytuacji, w której 
uproszczenia w zarządzaniu środkami, zamiast promować spójność, będą pogłębiały 
istniejące różnice lub stworzą nowe.

W związku z tym sprawozdawczyni ubolewa, że taka współpraca nie wniesie 
wystarczającego wkładu w tworzenie prawdziwej wspólnej polityki gospodarczej.

Sprawozdawczyni żałuje, że Komisja nie przekazała prognoz dotyczących wpływu 
omawianej zmiany ustawodawstwa na programy operacyjne i zastanawia się nad 
koniecznością zmiany programów operacyjnych i ewentualnym wpływem na datę ich 
wdrożenia.

Sprawozdawczyni podkreśla również, że państwa członkowskie odpowiadają za dobre 
zarządzenie funduszami, pod kontrolą Komisji. Zwraca też uwagę na ponawiane wnioski 
Parlamentu Europejskiego mające na celu wprowadzenie na odpowiednim szczeblu 
politycznym krajowego oświadczenia dotyczącego wspólnie zarządzanych funduszy 
wspólnotowych (patrz pkt 44 IIA, z 17 maja 2006 r).

Sprawozdawczyni wyraża ponownie zaniepokojenie w związku z opóźnieniami w realizacji 
płatności na polityki wpisane w rubryce 1B (Spójność), chociaż jest to priorytet polityczny 
Unii Europejskiej w ramach finansowych na lata 2007-2013 i stwierdza, że wniosek Komisji 
może zmniejszyć te opóźnienia dzięki przewidywaniu finansowania.

Sprawozdawczyni zwraca w tej kwestii również uwagę na oświadczenia przyjęte przez 
Parlament Europejski podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie płatności i realizacji polityki spójności, w których Parlament powtórzył m.in. swoje 
wezwanie, żeby państwa członkowskie podjęły wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia właściwej realizacji polityki spójności.

Sprawozdawczyni podkreśla także, że przewidziane środki powinny dążyć do zmniejszenia 
zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) w odniesieniu do roku bieżącego i następnego 
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oraz wzywa Komisję do dostarczenia szczegółowych informacji w tej kwestii.
W szczególności sprawozdawczyni chciałaby, żeby Komisja wyjaśniła wpływ omawianego 
wniosku na budżet 2009 r. i na przygotowania budżetu na rok 2010.

Na koniec sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje pojawiający się we wniosku aspekt 
uproszczenia, ponieważ wiadomo, że odnotowane w realizacji polityki strukturalnej 
opóźnienia są spowodowane m.in. zbyt sztywnymi procedurami, które należy niezwłocznie 
uprościć.

Podsumowując i biorąc pod uwagę potrzebę szybkiego działania w czasach kryzysu 
sprawozdawczyni wyraża poparcie dla przyjęcia niniejszego wniosku.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy,
o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.
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