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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że choć w sensie wartości finansowej wybrano 27% projektów, w momencie 
sporządzania sprawozdania wskaźnik płatności był znacznie niższy (ok. 13%) i na koniec 
2010 r. nadal wynosił około 22%, co po czterech latach od wdrożenia stanowi około 60% 
poziomu za lata budżetowe 2000-2006;

2. przypomina, że z punktu widzenia budżetu na dzień 1 lipca 2010 r. – czyli w połowie 
okresu programowania na lata 2007-2013 – dokonano mniej niż zaledwie jedną szóstą 
płatności;

3. z zadowoleniem przyjmuje przyspieszenie zdolności absorpcyjnej i wykonania budżetu 
w ramach polityki spójności (w ciągu 2010 roku wzrost obu tych pozycji wyniósł 79% 
i 62% całkowitego wykonania puli środków finansowych na lata 2007-2013 odpowiednio 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)/ ECF oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)), co wynika między innymi z niedawnych 
zmian legislacyjnych i z osiągnięcia wreszcie przez programy operacyjne zamierzonego 
tempa funkcjonowania po zatwierdzeniu przez Komisję ostatnich systemów zarządzania 
i kontroli; podkreśla, że przyspieszenie to znalazło odbicie w globalnym transferze 
dokonanym w 2010 r., który zasilił politykę spójności dodatkowym 1 mld EUR w postaci 
płatności na 2010 r.;

4. podkreśla jednak, że wskaźniki wykonania w poszczególnych państwach członkowskich 
oraz dziedzinach interwencji i funduszach są w dużym stopniu niejednorodne; 
przypomina, że pod koniec 2010 roku maksymalna różnica wysokości stawek płatności 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi wynosiła 247% w przypadku EFRR 
i ECF rozważanych łącznie oraz 303% w przypadku EFS;

5. podkreśla, że stwierdzone trudności dotyczące wykorzystania środków odzwierciedlają po 
części problem z dostosowaniem niektórych kryteriów strategii lizbońskiej, –
szczególności dotyczących innowacji – do działań na rzecz odpowiedniego reagowania 

na nie w regionach, zwłaszcza tych słabiej rozwiniętych, w czasie kryzysu gospodarczego 
i finansowego;

6. wnosi zatem, aby przywiązywać szczególną uwagę do dalszego wspierania wzajemnego 
uczenia się, wymiany najlepszych praktyk i zwiększania zdolności administracyjnych 
w niektórych państwach członkowskich, oraz wzywa do dalszej refleksji na temat 
sposobów usprawnienia różnych zestawów reguł i stosowanych mechanizmów kontroli.
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