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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. przypomina, że strategia „UE 2020” została opracowana jako główny instrument 
umożliwiający europejskim gospodarkom wyjście z kryzysu gospodarczego oraz że 
polityka regionalna i polityka spójności uznawane są za centralne instrumenty osiągania 
celów tej strategii, zważywszy na ich wymiar budżetowy i wielopoziomowe podejście do 
zarządzania; uważa zatem, że stanowiące integralną część Unii regiony najbardziej 
oddalone powinny być pomocne w realizacji celów i założeń strategii „UE 2020” i dlatego 
należy na nie przeznaczać konieczne środki finansowe z odpowiednim uwzględnieniem 
oddalenia, wyspiarskiego charakteru, niewielkich rozmiarów, trudnej topografii i klimatu 
oraz zależności gospodarczej tych regionów od niewielkiej liczby produktów, jak 
przewidziano w art. 349 TFUE, co umożliwi omawianym regionom wniesienie pełnego 
wkładu do nowej strategii gospodarczej i budżetowej Unii Europejskiej na okres do 2020 
r. z korzyścią zarówno dla nich samych, jak i całej UE;

2. ubolewa, że we wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-
2020 zaproponowano cięcia w odniesieniu do wszystkich środków i celów polityki 
spójności (o 5,1% według cen stałych z 2011 r.1), nie oszczędzając też przy tym 
przydziału dodatkowych środków dla regionów najbardziej oddalonych; podkreśla, że w 
przypadku regionów najbardziej oddalonych nie da się określić łącznej kwoty dokonanych 
cięć, gdyż – zgodnie z Protokołem nr 6 do Traktatu o przystąpieniu Austrii, Finlandii i 
Szwecji – specjalne środki w wysokości 926 mln EUR w następnych wieloletnich ramach 
finansowych przeznaczone są nie tylko na regiony najbardziej oddalone, ale również na 
słabo zaludnione obszary północne; stwierdza jednak, że dodatkowe środki obejmujące 
zarówno regiony najbardziej oddalone, jak i słabo zaludnione obszary północne na lata 
2014-2020 (926 milionów EUR) stanowią około 50% kwoty przyznanej w latach 2007-
2013 (1738 milionów EUR);

3. przypomina, że regiony najbardziej oddalone powinny korzystać z tych samych 
specjalnych środków i dodatkowego finansowania w celu zrównoważenia ograniczeń 
spowodowanych przez czynniki, o których mowa w art. 349 Traktatu; uważa, że 
wyznaczenie górnego pułapu współfinansowania dla regionów najbardziej oddalonych na 
poziomie 85% stanowi pozytywny krok w tym kierunku, i wzywa Komisję do określenia 
innych sposobów udzielenia wsparcia tym regionom, w szczególności jeżeli w następnym 
okresie programowania przeznaczone dla nich środki zostaną zmniejszone;

4. podkreśla, że zgodnie z wnioskami z piątego sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej konieczne jest zwiększenie elastyczności 
instrumentów polityki spójności, aby umożliwić inwestycje zdolne do zapewnienia 
poziomu wzrostu i rozwoju adekwatnego do założeń strategii „UE 2020”, również 
w przypadku specyficznych warunków geograficznych i demograficznych;

                                               
1 Wszystkie dane liczbowe wykorzystane w niniejszej opinii są oparte na obliczeniach podanych przez Dyrekcję 
Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) – Dyrekcja ds. Rozwoju, Koordynacji i Komunikacji w ramach 
Polityki Spójności – w Komisji Europejskiej.
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5. podkreśla konieczność ułatwienia synergii między funduszami polityki spójności 
a programem ramowym w zakresie badań i rozwoju w celu wsparcia rozwoju regionów 
najbardziej oddalonych i zaradzenia niedostatecznemu wykorzystaniu funduszy 
w dziedzinie badań;

6. wyraża ubolewanie z powodu dokonania cięć w innych obszarach spójności – a 
dokładniej ubolewa nad tym, że na następny okres programowania Komisja proponuje 
ogólne zmniejszenie środków przeznaczonych na spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną o 5,1% w stałych cenach z roku 2011, w tym ograniczenie o 20,2% środków 
przeznaczonych na regiony objęte celem konwergencji (z wyłączeniem regionów w 
okresie przejściowym), o 5,6% środków na regiony objęte celem konkurencyjności oraz o 
2,9% środków na Fundusz Spójności;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji dotyczący włączenia do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020 pozycji budżetowej dla „Regionów najbardziej 
oddalonych i regionów bardzo rzadko zaludnionych”, ponieważ ustanowi to wyraźniejszy 
związek między środkami przeznaczanymi na te regiony a ich celami;

8. zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w propozycji dotyczącej przyszłych 
wieloletnich ram finansowych faktu, że niektóre terytoria europejskie uzyskają w latach 
2014–2020 status „regionu najbardziej oddalongo”; zwraca się do Komisji o odpowiednie 
dostosowanie jej prognoz budżetowych.



AD\895098PL.doc 5/5 PE478.542v02-00

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 8.3.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

18
4
6

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle 
Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta 
Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. 
Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George 
Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László 
Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Frédéric Daerden, Jan Mulder


