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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że spójność stanowi jeden z celów Unii określonych w art. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej, została zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do kompetencji 
dzielonych przez Unię z państwami członkowskimi; podkreśla, że polityka spójności, 
której budżet w WRF na lata 2014–2020 wynosi 351,8 mld EUR, co stanowi jedną 
trzecią WRF, jest jedną z najważniejszych strategii politycznych Unii i jej główną 
polityką w zakresie inwestycji publicznych, że w kolejnych WRF należy utrzymać taki 
stan rzeczy, bez dalszych cięć, oraz że nowe inicjatywy unijne muszą iść w parze z 
nowymi, odpowiednimi środkami finansowymi i należy je rozpatrywać w ramach 
procedury współdecyzji;

2. podkreśla, że polityka spójności, dążąca do ustanowionego w traktacie celu, jakim jest 
promowanie i wspieranie ogólnego harmonijnego rozwoju państw członkowskich i 
regionów, opiera się na polityce solidarności, wspiera współpracę międzyregionalną i 
zmierza do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych między 
regionami Unii i w ich obrębie, tak aby żaden region nie został pominięty, mając na 
względzie wyzwania demograficzne; uważa, że polityka ta przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w całej Unii, a także do realizacji kluczowych 
celów i priorytetów Unii, w tym celów w zakresie klimatu i energii oraz inteligentnego i 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; zauważa, że 
zasada dodatkowości może skutkować wyważonym wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi źródłami, w tym instrumentami 
finansowymi;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że potrzeby w zakresie płatności na lata 2007–2013 
zostały zaspokojone oraz że poprawiła się realizacja płatności i zwiększył wskaźnik 
wyboru projektów, które postępują we właściwym tempie, a dynamika wyboru 
projektów w terenie, osiągając we wrześniu 2019 r. 83%, zrównała się w końcu z 
poziomem z poprzedniego okresu programowania i nadal rośnie; zwraca jednak uwagę 
na duże dysproporcje między państwami członkowskimi pod względem tego odsetka i 
apeluje do Komisji o dalszą pomoc dla państw członkowskich, które pozostają w tyle, 
aby mogły poprawić swoje wyniki;

4. odnotowuje wzrost o 2,5% środków na zobowiązania w poddziale 1b projektu budżetu 
na 2020 r. w porównaniu z budżetem UE na 2019 r., podczas gdy środki na płatności 
ogółem wzrosły o 6,4%;

5. wzywa Radę i Komisję, aby wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu programowania i 
uniknęły kolejnych kryzysów płatności oraz opóźnień w płatnościach w przyszłości; 
zwraca uwagę na fakt, że opóźnione rozpoczęcie programów i ich wdrażania 
doprowadziło do nagromadzenia się wniosków o płatność;

6. podkreśla, że regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE – z uwagi 
na ich sytuację gospodarczą i społeczną, silny wpływ strukturalny ich odległego 
położenia geograficznego i szczególne narażenie na skutki zmiany klimatu – korzystają 
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ze specjalnych środków, zwłaszcza w ramach polityki spójności, jeśli chodzi o warunki 
dostępu do funduszy niezbędnych i kluczowych dla promowania ich zrównoważonego 
rozwoju, a tym samym osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;

7. przypomina, że polityka spójności jest jednym z najważniejszych instrumentów 
służących realizacji priorytetów określonych w projekcie budżetu Komisji na 2020 r.; 
podkreśla zwrot z inwestycji realizowanych w ramach polityki spójności, gdyż każde 
zainwestowane euro przynosi 2,74 EUR w postaci wzrostu i powstałych miejsc pracy;

8. potwierdza, że aby osiągnąć cele polityki spójności, władze regionalne, lokalne i 
miejskie oraz inne organy muszą podjąć współpracę i nawiązać dialog z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z uniwersytetami, organizacjami działającymi na 
rzecz ochrony środowiska i grupami reprezentującymi różnorodność pod względem 
przynależności etnicznej i religijnej, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej;

9. przypomina, że polityka spójności jest przydatnym narzędziem wspierającym 
przyjmowanie i integrację migrantów, a także podkreśla, że budżet UE na 2020 r. 
powinien pomóc w duchu solidarności podołać wyzwaniom związanym z migracją;

10. apeluje o przeprogramowanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zgodnie z 
porozumieniem osiągniętym w toku procedury budżetowej w 2019 r., zakładającym 
znaczne zwiększenie poziomu środków na zobowiązania; nalega na finansowanie 
konkretnych działań mających na celu ograniczenie odpływu młodych ludzi z regionów 
słabiej rozwiniętych;

11. wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego brexitu bez porozumienia, a 
zwłaszcza potencjalnym negatywnym wpływem na politykę spójności i regiony 
transgraniczne; podkreśla znaczenie negocjacji w sprawie kolejnych WRF i wzywa w 
związku z tym do ograniczenia w możliwie największym stopniu skutków budżetowych 
brexitu dla polityki spójności;

12. ponownie podkreśla, jak ważne jest wzmocnienie zdolności administracyjnych władz 
lokalnych i regionalnych, gdyż stanowi to kluczowy element prawidłowego 
przygotowania i wdrożenia projektów w terenie;

13. zauważa, że rok budżetowy 2020 jest ostatnim rokiem bieżącego okresu WRF i w 
związku z tym podkreśla, że ważne jest przygotowanie się i sprawne dostosowanie do 
nowego okresu finansowego;

14. wyraża zaniepokojenie, że cel polegający na przeznaczeniu 20% środków z budżetu UE 
na działania klimatyczne w WRF na lata 2014–2020 nie zostanie osiągnięty i wzywa 
Komisję, aby znacznie zwiększyła odsetek środków finansowych na działania 
klimatyczne w 2020 r.; apeluje do państw członkowskich i regionów o należyte 
uwzględnienie istotnego wkładu polityki spójności w inwestycje w ochronę klimatu i w 
realizację unijnego celu w zakresie wydatków na działania w dziedzinie klimatu, a 
jednocześnie podkreśla konieczność zlikwidowania deficytu 3,5 mld EUR w budżecie 
na działania klimatyczne oraz potrzebę unikania wydatkowania środków publicznych na 
paliwa kopalne, aby jeszcze bardziej skoncentrować się na walce ze zmianą klimatu w 
celu realizacji porozumienia paryskiego;
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15. uważa, że należy odpowiednio wspierać działania koncentrujące się szczególnie na 
aspektach zdrowotnych i środowiskowych, które mogą wynikać między innymi z 
wymogów związanych z transformacją energetyki, takich jak zamykanie elektrowni 
jądrowych; podkreśla potrzebę dekarbonizacji 41 regionów zależnych od węgla w 
drodze przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora 
węglowego, a także zadbania o sprawiedliwe przejście na zrównoważoną gospodarkę 
dzięki ustanowieniu funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji i przeznaczeniu w 
budżecie wystarczających środków na zapewnienie sprawiedliwego i uczciwego 
przejścia do 2050 r. na gospodarkę bezemisyjną;

16. zauważa, że jeżeli chodzi o przesunięcia środków do instrumentu „Łącząc Europę”, rok 
2020 będzie drugim rokiem, w którym będzie można wnioskować o kolejne płatności 
zaliczkowe na działania rozpoczęte w latach 2014, 2015 lub 2016, a także ostatnim 
rokiem realokacji niewykorzystanych środków;

17. podkreśla, że w polityce spójności nie należy dokonywać żadnych przesunięć, które 
mogłyby narazić na szwank zdolność funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do 
realizacji wyznaczonych im celów;

18. zauważa, że na finansowanie programu wspierania reform strukturalnych zostaną 
wykorzystane środki z łącznego marginesu na zobowiązania; ostrzega, że zwiększenie 
finansowania nie powinno odbywać się kosztem polityki spójności; przypomina, że 
nowe inicjatywy Unii należy finansować z nowych i dodatkowych zasobów, a nie 
kosztem wieloletnich strategii politycznych Unii; zauważa, że polityka spójności i 
zarządzanie gospodarcze mogą mieć różne cele i że w reformach trzeba należycie 
uwzględniać skutki terytorialne;

19. wyraża ubolewanie z powodu zmniejszenia przydziału środków na Fundusz Spójności 
w porównaniu z poprzednim okresem programowania i zwraca uwagę na ryzyko 
pogłębienia się luk w rozwoju podstawowej infrastruktury, w szczególności 
infrastruktury transportowej; apeluje o większą elastyczność mechanizmów 
budżetowych, aby ułatwić realokację środków na dodatkowe inwestycje w podstawową 
infrastrukturę, w szczególności w infrastrukturę TEN-T będącą siłą napędową integracji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej na szczeblu Unii w tych państwach 
członkowskich, które rozwijają się wyraźnie wolniej niż pozostałe państwa;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały o przejrzyste, sprawiedliwe i 
odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów Unii.
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