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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że choć w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów określono 

szczegółowo obowiązki w zakresie informowania i komunikacji spoczywające na 

państwach członkowskich oraz instytucjach zarządzających odpowiedzialnych za 

wdrażanie projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, nie istnieją szczegółowe przepisy zapewniające pulę środków 

finansowych z przeznaczeniem na taką działalność na szczeblu Unii bądź państwa 

członkowskiego; 

2. odnotowuje z niepokojem, że występuje wyraźna rozbieżność między, z jednej strony, 

udokumentowanymi wynikami interwencji w ramach polityki spójności i ogólną 

wartością dodaną tej polityki a, z drugiej strony, postrzeganiem i uznawaniem projektów 

finansowanych przez UE w terenie; uważa, że rozbieżności tej należy pilnie zaradzić, 

mając w szczególności na uwadze rosnący sceptycyzm wobec UE, który obecnie można 

zaobserwować w wielu państwach członkowskich; apeluje do Komisji o przyznanie 

odpowiedniej kwoty środków finansowych na zwiększenie zakresu nagrody RegioStar w 

celu organizowania dorocznych konkursów, w których nagradzane będą najlepsze 

projekty realizowane na szczeblu regionalnym we wszystkich państwach członkowskich; 

uważa, że ta inicjatywa umożliwiłaby stanowiącym najlepszy przykład inicjatywom w 

dziedzinie polityki spójności zdobycie rozgłosu medialnego, dzięki czemu byłyby lepiej 

znane opinii publicznej; 

3. podkreśla potencjał zasady partnerstwa w umacnianiu poczucia odpowiedzialności za 

politykę spójności oraz zaangażowaniu na rzecz lepszego rozpowszechniania wyników tej 

polityki; 

4. podkreśla potrzebę uproszczenia zasad dotyczących realizacji polityki spójności oraz 

potrzebę utrzymania należytego zarządzania finansami, przy jednoczesnym prawidłowym 

informowaniu o tym społeczeństwa; 

5. zwraca się do Komisji o rozważenie przeznaczenia specjalnej puli finansowej na działania 

w zakresie informowania i komunikacji w ramach pomocy technicznej związanej z 

europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi; uważa, że obecny przegląd 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, prowadzony w ramach uproszczenia 

prezentowanego jako część pakietu śródokresowej rewizji i śródokresowego przeglądu 

WRF, stanowi doskonałą okazję, aby tego dokonać; apeluje do organów krajowych, 

regionalnych i lokalnych o dostosowanie ich struktur wewnętrznych w celu poprawy ich 

zdolności do komunikowania, a w konsekwencji w celu jak najskuteczniejszego 

wykorzystania funduszy przeznaczonych na promowanie europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych; 

6. uważa, że większe zaangażowanie zainteresowanych podmiotów oraz lepsza widoczność 

wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych mogłyby przyczynić się 

do składania przez państwa członkowskie większej liczby wniosków projektowych, a w 

konsekwencji do ograniczenia zjawiska niedostatecznego wykonania budżetu UE; 
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7. zwraca jednak uwagę, że postrzeganie europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych nie poprawi się wyłącznie dzięki działaniom w zakresie informowania i 

komunikacji, lecz dzięki policzalnej i wymiernej wartości dodanej, jaką tworzą te 

fundusze. 
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INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
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