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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 budżet UE jest głównie budżetem inwestycyjnym, z którego 94% 
całkowitej kwoty jest ponownie inwestowane w państwach członkowskich, oraz że za 
znaczną część wydatków publicznych w Europie odpowiadają władze lokalne i 
regionalne;

2. podkreśla, że polityka spójności odgrywa decydującą rolę w promowaniu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wpływając na tworzenie miejsc pracy i rozwój 
oraz na redukcję zakłóceń równowagi makroekonomicznej;

3. wzywa do uznania za priorytetowe działań na rzecz stworzenia synergii między budżetami 
UE, państwa członkowskiego oraz budżetami lokalnymi i regionalnymi; zwraca się do 
Komisji o przedłożenie jasnych i rzeczowych danych na temat sposobu, w jaki można by 
wzmocnić rolę budżetu UE we wspieraniu inwestycji na różnych poziomach; wzywa 
państwa członkowskie, by w pełni korzystały na wszystkich poziomach z dodatkowych 
możliwości finansowania, jakie stwarza Europejski Bank Inwestycyjny i nowy instrument 
obligacji projektowych; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż stosowanie 
instrumentów finansowych jest obecnie rozszerzane na mocy polityki spójności na 
wszystkie cele tematyczne i na wszystkie fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

4. wyraża obawę, że cięcia funduszy przeznaczonych na politykę spójności ujętych w 
kolejnych wieloletnich ramach finansowych ograniczą możliwości władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych do inwestowania na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; podkreśla, że fundusze w ramach polityki 
spójności powinny zostać utrzymane przynajmniej na obecnym poziomie;

5. zwraca się do instytucji o poprawienie istniejących przepisów, aby regiony niektórych 
państw członkowskich szczególnie dotkniętych kryzysem finansowym mogły nadal 
zwiększać ich zdolności absorpcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz by zapobiegły przewidywanemu ogromnemu umorzeniu środków;

6. podkreśla, że warunkowość makroekonomiczna jest nie do zaakceptowania, ponieważ 
mogłaby spowodować trudności we wdrażaniu polityki spójności oraz potencjalnie 
zagrozić realizacji zobowiązań długoterminowych; ponownie stwierdza, że wprowadzenie 
warunkowości makroekonomicznej dotknęłoby regiony znajdujące się w największej 
potrzebie i zaznacza, że władze lokalne i regionalne nie powinny być karane za trudności 
napotykane na poziomie państwa członkowskiego; podkreśla ponadto swój sprzeciw 
wobec rezerwy na wykonanie, która może zniechęcić regiony do wybierania bardziej 
ambitnych i innowacyjnych projektów na rzecz projektów o łatwiej osiągalnych celach;

7. wyraża przekonanie, że niezbędna jest koncentracja tematyczna na niewielkiej liczbie 
priorytetów; niemniej jednak podkreśla potrzebę elastyczności, aby pozwolić państwom 
członkowskim i regionom w jak najbardziej wydajny sposób osiągać wspólne cele, 
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szanując przy tym uwarunkowania terytorialne, gospodarcze i społeczne.



AD\941691PL.doc 5/5 PE510.754v02-00

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 27.6.2013

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

17
1
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc 
Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens 
Geier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Dominique Riquet, 
Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Georgios Stavrakakis


