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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. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wspólnych ram strategicznych 
obejmujących EFRR, Fundusz Spójności, EFS, EFR i EFRROW, które to ramy są 
niezbędne do zapewnienia lepszej koordynacji strategicznej i poprawy realizacji celów 
strategii UE 2020;

2. zdecydowanie popiera Europejski Fundusz Społeczny włączony do polityki spójności, 
jako środek na rzecz zintegrowanego podejścia oraz unikania sektoryzacji; zaleca 
przeprowadzenie – przy zachowaniu obecnej struktury funduszu – ponownej oceny jego 
funkcjonowania i priorytetów, aby zapewnić integrację spójności gospodarczej 
i społecznej;

3. uznaje, że zintegrowane planowanie doprowadzi do pewnej harmonizacji przepisów 
dotyczących programów funduszy strukturalnych, a w konsekwencji do uproszczenia 
procedur; jest przekonany, że proces ten ułatwi udział partnerów w projektach 
współfinansowanych oraz pozwoli uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego 
i niesłużącego wydajności rozproszenia finansowania;

4. podkreśla, że uproszczenie – kluczowe dla powodzenia polityki spójności – musi być 
przeprowadzone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, co przyniesie 
poprawę wyników; wzywa Komisję do zaproponowania w przyszłości prostszej struktury 
odnośnej polityki, zakładającej większą elastyczność, proporcjonalność i przejrzystość 
korzystania z funduszy, co ułatwi ich pełną i szybką absorpcję;

5. opowiada się za polityką spójności bardziej zorientowaną na wyniki, mniej koncentrującą 
się na prawidłowości wydatków i procedur, ale prowadzącą do skutecznej równowagi 
między jakością interwencji a kontrolą finansową i administracyjną; zaleca wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów oceny, aby zwiększyć potencjał instytucjonalny 
i administracyjny organów odpowiedzialnych za zarządzanie programami, co przyczyni 
się do poprawy jakości wydatków i do obniżenia poziomu błędów;

6. wzywa do większej komplementarności funduszy UE oraz finansowania na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym jako koniecznego warunku poprawy koordynacji 
i skuteczności wykorzystywania dostępnych zasobów.



PE454.427v02-00 4/4 AD\853841PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 26.1.2011

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

23
1
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej 
Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio 
Morganti, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Jan Mulder


