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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka spójności to podstawowe narzędzie wspierania spójności 
gospodarczo-społecznej, ponieważ jej celem są działania zmierzające do zmniejszenia 
różnic między regionami, wspieranie rzeczywistej konwergencji oraz stymulowanie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pomagając także w realizacji celów dotyczących 
środowiska naturalnego;

2. podkreśla, że poziom inwestycji w sektorze środowiska naturalnego nie odnotowuje 
przewidywanych postępów, o czym świadczy liczba wybranych projektów, która nie 
przekracza 21% całkowitej liczby przewidzianej w programach;

3. odnotowuje, że inwestycje w obszarze infrastruktury opieki zdrowotnej dobrze się 
rozwijają i że istnieje pozytywny związek między polityką spójności a reformami 
strukturalnymi w sektorze opieki zdrowotnej; ten pozytywny związek należy wziąć pod 
uwagę przy określaniu priorytetów w zakresie inwestycji na następny okres 
programowania;

4. podkreśla, że inwestycje w sektorze kolejowym nie postępują zgodnie z planem (przy 
22,5% wykorzystaniu ogółu środków przeznaczonych na te programy, co jest o wiele za 
słabym wynikiem w porównaniu z realizacją wybranych projektów w obszarze 
drogowym - 34%), ani nie przyczyniają się w dostatecznym stopniu do obniżenia 
emisyjności transportu;

5. nalega na skuteczniejsze wprowadzanie w życie programów w sektorze środowiska 
naturalnego, a w szczególności w dziedzinach przekrojowych przynoszących europejską 
wartość dodaną, takich jak walka ze zmianami klimatu, łagodzenie ich skutków i 
dostosowanie do nich, inwestowanie w czystsze technologie wiążące się z niższymi 
emisjami dwutlenku węgla, działania na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza i 
wody, działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poszerzenie sieci 
kolejowych, promowanie efektywności energetycznej, w szczególności w sektorze 
budownictwa, oraz promowanie odnawialnych źródeł energii, dążąc do osiągnięcia do 
2020 r. celów UE oraz sprzyjania tworzeniu ekologicznych miejsc pracy i ekologicznej 
gospodarce; podkreśla ponadto główną rolę polityki spójności w osiąganiu tych celów;
wzywa do szybkiego wdrożenia już wybranych programów i przyspieszenia wyboru 
programów dobrej jakości;

6. wzywa do korzystania ze środków, które mogą przyczyniać się do zapobiegania 
katastrofom ekologicznym i/lub do szybkiego reagowania na nie, i zwraca się do państw 
członkowskich o przyspieszenie inwestycji w zakresie zapobiegania oraz odnowy stref 
przemysłowych i terenów skażonych ze względu na niski poziom niski stopień realizacji 
tych inwestycji;

7. podkreśla, że polityka spójności jest jednym z narzędzi, które powinno pomóc w 
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stworzeniu odpowiednich ram finansowych dla działań w zakresie zapobiegania 
katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka, wzmacniającym i 
zapewniającym powiązanie go i innych instrumentów, takich jak polityka rozwoju 
regionalnego, polityka regionalna, Fundusz Solidarności i siódmy program ramowy; 
nalega, aby w związku z tym zapobieganie skutkom katastrof zostało uwzględnione 
w perspektywach finansowych po roku 2013;

8. wzywa do skuteczniejszego wdrożenia programów w obszarach promowania opieki 
zdrowotnej i zapobiegania chorobom zgodnie ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty, 
które – poza infrastrukturą opieki zdrowotnej – stanowią ważne czynniki znoszenia 
nierówności w zakresie zdrowia w całej Europie;

9. wzywa Komisję do rozstrzygnięcia, w jaki sposób obecne programy mogą zaradzić
pogłębiającym się nierównościom w zakresie zdrowia w regionach i miedzy nimi, 
stanowią one bowiem kluczowe przeszkody w osiągnięciu spójności i integracji 
społecznej w kontekście zaradzenia ubóstwu w ramach strategii EU 2020;

10. wzywa Komisję do promowania prostoty i elastyczności w przypadku zasad dotyczących 
stosowania programów oraz do przeprowadzenia nowych negocjacji w zakresie 
poziomów współfinansowania, jeżeli wnioskują o to państwa członkowskie, przy 
uwzględnieniu regionów „konwergencji”, a szczególnie najsłabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich uprawnionych do ubiegania się o środki z Funduszu Spójności, 
oraz regionów o stałych niekorzystnych warunkach geograficznych lub naturalnych, 
takich jak regiony najbardziej oddalone; zwraca się z wnioskiem, aby informacje 
dotyczące zatwierdzania i realizacji projektów ze środków przeznaczonych na politykę 
spójności były przekazywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) i zawierały jak najwięcej 
szczegółów (w danym przypadku NUTS 3, kiedy zostaną powołane), na ogólnodostępnej 
stronie internetowej, co będzie sprzyjało przejrzystości i ścisłej kontroli zarządzania 
środkami przeznaczonymi na politykę spójności;

11. podkreśla potrzebę, by w odniesieniu do polityki spójności przyjmować podejście 
zorientowane na wyniki poprzez wyznaczanie jasnych i wymiernych celów oraz 
wskaźników wyniku; podkreśla potrzebę terminowego udzielania pełnych informacji na 
temat wskaźników oraz postępu dokonanego na drodze do osiągnięcia celów przyjętych 
przez wszystkie państwa członkowskie w ich sprawozdaniach rocznych, aby umożliwić 
lepsze zrozumienie treści programów oraz lepsze monitorowanie procesu wdrażania;

12. uznaje brak w sprawozdaniu strategicznym na 2010 r. danych odnoszących się do 
projektów zakontraktowanych i projektów zapłaconych; zachęca zatem Komisję do 
przedstawienia danych, które pozwolą ocenić rzeczywistą realizację polityki spójności 
przez wiarygodne wskaźniki, takie jak płatności końcowe projektów, osiągniecie celów 
projektów i ich powiązanie z odpowiednim obszarem polityki w strategii UE 2020;

13. wzywa Komisję do zapewnienia finansowania projektów poświęconych rewaloryzacji 
miast i poprawie warunków środowiskowych, w tym projektów na rzecz jakości wody; 

14. wzywa Komisję do zapewnienia lepszego informowania w regionach na temat 
możliwości, jakie oferuje Europa dla innowacji w dziedzinie technologii związanych ze 
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środowiskiem, i podkreśla konieczność realizacji działań mających na celu ułatwianie 
zaangażowania MŚP;

15. wzywa do lepszej koordynacji i integracji programów w zakresie spójności infrastruktury 
w różnych obszarach, m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnej i energetyki, 
poprzez poprawę planowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby 
doprowadzić do ograniczenia kosztów i lepszej ochrony środowiska naturalnego;

16. podkreśla potrzebę uproszczenia i przyspieszenia rozdzielania środków finansowych i 
płatności ostatecznym beneficjentom przy zapewnianiu jednocześnie należytego 
zarządzania finansami;

17. uznaje, iż programy spójności miały skromne oddziaływanie na krajowe wskaźniki 
gospodarcze, w tym PKB, i zwraca uwagę, że opóźnienia we wdrażaniu polityki 
spójności wynikają częściowo ze zbytniej sztywności procedur; podkreśla zatem potrzebę 
poprawy skuteczności polityki spójności, w tym ograniczenie wymogów 
biurokratycznych oraz usprawnienie istniejących procedur i metod zwracania kosztów 
beneficjentom; podkreśla potrzebę osiągnięcia równowagi między uproszczeniem 
procedur administracyjnych a zwalczaniem oszustw;

18. podkreśla potrzebę wzmocnienia efektu dźwigni budżetu UE w odniesieniu do 
programów spójności za pośrednictwem nowych form finansowania inwestycji, w tym 
poprzez innowacyjne sposoby łączenia dotacji i pożyczek, otwieranie nowych rynków i 
różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wyczerpujące korzystanie z wiedzy 
fachowej międzynarodowych instytucji finansowych;

19. podkreśla, że polityka spójności powinna nadal stymulować formy współpracy 
transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej; podkreśla zatem potrzebę 
dokonania przeglądu i uproszczenia aktualnych rozwiązań dotyczących współpracy 
transgranicznej.
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