
AD\905962PL.doc PE489.343v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Budżetowa

2011/0275(COD)

21.6.2012

OPINIA
Komisji Budżetowej

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andrea Cozzolino



PE489.343v02-00 2/14 AD\905962PL.doc

PL

PA_Legam



AD\905962PL.doc 3/14 PE489.343v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności jest jednym z głównych narzędzi inwestycyjnych wspierających realizację 
najważniejszych priorytetów Unii określonych w strategii „Europa 2020”. Zgodnie z art. 174
i 176 TFUE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu zmniejszenie 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych, dlatego musi on koncentrować swoje działania na krajach i regionach
o największych potrzebach.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej w latach 2014-2020 EFRR wspierałby rozwój 
regionalny i lokalny poprzez współfinansowanie inwestycji w badania i rozwój oraz 
innowacje; działania związane ze zmianą klimatu i ochroną środowiska; wsparcie działalności 
MŚP; usługi świadczone we wspólnym interesie gospodarczym; infrastrukturę 
telekomunikacyjną, energetyczną i transportową; infrastrukturę zdrowotną, edukacyjną
i społeczną oraz zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Sprawozdawca uważa jednak, że
w rozporządzeniu należy w większym stopniu uwzględnić działania związane z turystyką
i dziedzictwem kulturowym.

Aby zagwarantować, że w myśl założeń strategii „Europa 2020” wsparcie z EFRR będzie się 
skupiać w większym stopniu na priorytetach UE, Komisja Europejska proponuje koncentrację 
tematyczną, uwzględniając jednocześnie różnice w poziomie rozwoju. Sprawozdawca zgadza 
się, że należy unikać powielania pracy, skutków rozproszenia działań i niewłaściwego 
określania priorytetów, co w przeszłości ograniczało wartość dodaną inwestycji europejskich. 
Szczególnie w czasach ograniczonych zasobów koncentracja tematyczna i określanie 
priorytetów inwestycyjnych zgodnie z celami strategii „Europa 2020” mają kluczowe 
znaczenie.

Zaproponowane rozporządzenie zakłada również większy nacisk na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich, w szczególności poprzez przeznaczanie co najmniej 5% zasobów EFRR 
na zrównoważony rozwój tych obszarów. Sprawozdawcę cieszy położenie większego nacisku 
na tę kwestię.

W zaproponowanym rozporządzeniu w sprawie EFRR nie ma wzmianki o puli środków 
finansowych przeznaczonych na EFRR w latach 2014-2020. Jest o niej natomiast mowa
w zaproponowanym rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące wszystkich 
funduszy1. Art. 84 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje przeznaczenie 96,52% wszystkich 
środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, tj. 324,3 mld EUR (ceny stałe
z 2011 r.), na inwestycje w cel w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Z zaproponowanej kwoty 
324,3 mld EUR na Fundusz Spójności przeznaczono 68,7 mld EUR (ceny stałe z 2011 r.). 
Ponadto Komisja proponuje minimalny udział Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w przypadku każdej kategorii regionów, co oznaczałoby minimalny ogólny udział EFS
w budżecie przeznaczonym łącznie na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności
w wysokości 25%, tj. 84 mld EUR. W konsekwencji na lata 2014-2020 pozostaje dla EFRR 
dostępna kwota w wysokości maksymalnie 183,3 mld EUR. Stanowi to spadek w porównaniu
z okresem 2007-2013. Sprawozdawca ubolewa, że ogólny poziom środków na politykę 

                                               
1 COM(2011)0615.
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spójności zostaje zmniejszony, a w rezultacie zmniejsza się poziom środków przeznaczonych 
na EFRR. 

(w mln EUR – ceny stałe z 2011 
r.)

WRF 2007-2013 WRF 2014-2020 Zmiana
EFRR 203 183 - 10 %
EFS 78 84 + 8 %
Fundusz Spójności  71 69 - 3 %
Ogółem 354 336 - 5,3 %
Liczby zaokrąglono, dlatego ich suma może nieznacznie różnić się od wskazanej wartości łącznej.

Poziom środków dla EFRR będzie jednak zależeć od ostatecznego wyniku negocjacji
w sprawie łącznej puli środków przeznaczonych na politykę spójności. Nie można go też 
ustalić do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020.  Sprawozdawca pragnie 
ponadto podkreślić przekonanie wyrażone przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 8 
czerwca 2011 r., że „w kolejnych WRF konieczne jest zwiększenie środków o co najmniej 
5%” w porównaniu do poziomu z 2013 r. oraz że „kwoty przydzielone na politykę spójności
w obecnym okresie programowania powinny przynajmniej zostać utrzymane w następnym 
okresie”, co, jak widać, nie ma miejsca.

W odniesieniu do innych przepisów mających wpływ na budżet sprawozdawca docenia 
wysiłki Komisji na rzecz uproszczenia, podjęte przez nią w rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów1. Sprawozdawca podkreśla również, że państwa członkowskie mają za 
zadanie wspierać wysiłki na rzecz uproszczenia.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. Przypomina o swojej rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej

                                               
1 COM(2011)0615.
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i sprzyjającej integracji społecznej”1. 
Powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
środki finansowe, aby umożliwić Unii 
realizację aktualnych priorytetów 
politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia. Zwraca uwagę, że 
zwiększenie środków w następnych WRF 
nawet o co najmniej 5% w porównaniu
z poziomem z 2013 r. może jedynie
w niewielkim stopniu przyczynić się do 
osiągnięcia uzgodnionych celów
i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 
solidarności Unii. Wzywa Radę – jeżeli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
udowodnionej europejskiej wartości 
dodanej.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. Przypomina w szczególności, że w tej 
samej rezolucji Parlament Europejski 
podkreślił, że „skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania”, oraz podsumował, że 
„kwoty jej przydzielone w obecnym 
okresie programowania powinny 
przynajmniej zostać utrzymane
w następnym okresie”.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt - 1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej” Parlament Europejski 
podkreślił europejską wartość dodaną 
polityki spójności, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy
i zatrudnienie, główne narzędzie 
konwergencji, trwałego wzrostu
i solidarności oraz od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii. Parlament 
Europejski wskazał jednak na fakt, że 
nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, w szczególności
w dziedzinie uproszczenia, sprostać 
najważniejszym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować 
synergię z innymi praktycznymi 
politykami i instrumentami. Parlament 
Europejski wyraził przekonanie, że 
polityka spójności UE nadal powinna być 
polityką ogólnounijną, zapewniającą 
dostęp do zasobów, doświadczeń i pomocy 
wszystkim regionom UE.

Uzasadnienie

Ust. 64 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt - 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski podkreślił, że 
skuteczna i wzmocniona polityka 
spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania i że kwoty jej przydzielone
w obecnym okresie programowania 
powinny przynajmniej zostać utrzymane
w następnym okresie w celu zwiększenia 
starań na rzecz zmniejszenia różnic
w zakresie rozwoju pomiędzy regionami. 
Komisja proponuje jednak zmniejszenie 
łącznych środków na politykę spójności
o 5,3% w porównaniu do poziomu
z okresu 2007-2013. Zgodnie z wnioskiem 
Komisji na EFRR przeznaczono by 
maksymalnie 183 mld EUR, co 
stanowiłoby spadek o 10% w porównaniu 
do okresu 2007-2013.

Uzasadnienie

Ust 67. rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”, uzupełniony danymi liczbowymi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach
i innowacjach, małych i średnich 

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach
i innowacjach, małych i średnich 
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przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na konieczność 
koordynacji z istniejącymi instrumentami
i programami UE w powyższych 
dziedzinach. Stopień koncentracji 
powinien uwzględniać poziom rozwoju 
regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) 
na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej”1 Parlament Europejski 
przypomniał, że zgodnie z art. 195 traktatu 
lizbońskiego turystyka stanowi nową 
kompetencję UE, która w związku z tym 
powinna znaleźć odzwierciedlenie
w kolejnych WRF. Parlament Europejski 
podkreślił istotny wkład zrównoważonej 
turystyki w gospodarkę europejską
i uznał, że europejska strategia na rzecz 
turystyki powinna zmierzać do 
podniesienia konkurencyjności tego 
sektora, wspierania współpracy władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych
i uzyskać odpowiednie finansowanie na 
kolejny okres. EFRR powinien wspierać 
działania istotne z punktu widzenia 
turystyki.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami
i alokacji finansowej przeznaczonej na 
takie działania.

(7) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski uznał, że obszary 
miejskie – jako miejsca o dużej 
koncentracji wyzwań (bezrobocie, 
wykluczenie społeczne, degradacja 
środowiska naturalnego, migracja) –
mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju 
regionalnym i przyczyniać się do 
niwelowania nierówności ekonomicznych
i społecznych w praktyce. W związku z tym
Parlament Europejski podkreślił 
konieczność widoczniejszego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności przy 
zapewnieniu zrównoważonych warunków 
rozwoju synergii między obszarami 
miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi.
W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się zatem wspieranie zintegrowanych 
działań służących rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych
i społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
ustanowienia wykazu miast objętych 
takimi działaniami i alokacji finansowej 
przeznaczonej na takie działania.

Uzasadnienie

Ust. 70 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski uznał, że zgodnie
z Traktatem szczególną uwagę należy 
poświęcić obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym
oraz regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne
o charakterze poważnym lub trwałym, 
takim jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, wyspy, regiony 
transgraniczne i górskie, a także regiony
najbardziej oddalone. Parlament 
Europejski wyraził przekonanie, że zasoby
i potencjał, którymi dysponują te regiony, 
mogą odgrywać ważną rolę w przyszłej 
konkurencyjności Unii Europejskiej,
i podkreślił w związku z tym, że obszary, 
które muszą sprostać tym wyzwaniom, 
należy również uwzględnić w WRF 2014-
2020. Parlament Europejski uznał, że 
należy opracować specjalną strategię na 
rzecz tych regionów, które borykają się
z trwałymi niekorzystnymi warunkami, jak 
określono w rezolucji PE z dnia 22 
września 2010 r.

Uzasadnienie

Ust. 71 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej
z rekompensowaniem dodatkowych 
kosztów wynikających z ich szczególnej 
sytuacji gospodarczej i społecznej, która 
jest spowodowana niekorzystnymi 
warunkami wynikającym z czynników,
o których mowa w art. 349 Traktatu, 
mianowicie ich oddaleniem, charakterem 
wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, 
trudną topografią i klimatem oraz ich 
zależnością gospodarczą od niewielkiej 
liczby produktów, podczas gdy trwałość
i łączne występowanie tych czynników 
poważnie szkodzą ich rozwojowi. Aby 
wesprzeć rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 50 
% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej
z rekompensowaniem dodatkowych 
kosztów wynikających z ich szczególnej 
sytuacji gospodarczej i społecznej, która 
jest spowodowana niekorzystnymi 
warunkami wynikającym z czynników,
o których mowa w art. 349 Traktatu, 
mianowicie ich oddaleniem, charakterem 
wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, 
trudną topografią i klimatem oraz ich 
zależnością gospodarczą od niewielkiej 
liczby produktów, podczas gdy trwałość
i łączne występowanie tych czynników 
poważnie szkodzą ich rozwojowi. Aby 
wesprzeć rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 50 
% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.
W szczególności należy ułatwiać osiąganie 
synergii między EFRR a programem 
ramowym w zakresie badań i rozwoju
w celu zwiększenia poziomu rozwoju 
regionów najbardziej oddalonych
i zaradzenia niedostatecznemu 
wykorzystaniu funduszy w dziedzinie 
badań.

Uzasadnienie

Ust. 5 opinii Komisji Budżetowej sporządzonej dla Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie 
roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście 
strategii „Europa 2020” (2011/2195(INI)).
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu oraz 
jego realizacji w sposób możliwie 
najbardziej skuteczny i przyjazny 
użytkownikom, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawa
i dostępności tego instrumentu dla 
wszystkich uczestników. Ponieważ 
działania finansowane z Funduszu 
Spójności realizowane są w ramach 
zarządzania dzielonego, państwa 
członkowskie powinny unikać 
wprowadzania dodatkowych zasad, które 
komplikowałyby wykorzystywanie 
środków przez beneficjenta.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
gwarantując jednocześnie synergię
i wzajemne uzupełnianie z odpowiednimi 
programami i instrumentami unijnymi:

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw
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w badania i innowacje, rozwoju produktów
i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

w badania i innowacje, rozwoju produktów
i usług, transferu technologii,
ekowydajnych innowacji, innowacji
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;
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