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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego, a także z 
dotychczasowymi najlepszymi wzorcami polityka spójności powinna być nadal 
niezależna, a jej obecne podstawy i zasady nie powinny być zmieniane w wyniku 
sektorowego rozpraszania zasobów polityki regionalnej; podkreśla, że polityka spójności 
oraz projekty realizowane w jej ramach muszą lepiej wiązać się z priorytetami ustalonymi 
w strategii Europa 2020; podkreśla potrzebę wyznaczania jasnych celów oraz oceny ich 
realizacji, wykazania się elastycznością w procesie przeglądu programów operacyjnych i 
przenoszenia środków między programami, a także przyznania jasnych uprawnień na 
każdym poziomie zarządzania;

2. zauważa, że środki finansowe na realizację polityki spójności winny służyć 
zrównoważonemu rozwojowi całej UE, zwłaszcza przez zapewnienie lepszego 
wykorzystania potencjału regionów i subregionów o PKB niższym od średniej UE, a także 
przez wspieranie spójności gospodarczo-społecznej w celu podejmowania działań 
zmierzających do zmniejszania nierówności między regionami oraz do wspierania 
rzeczywistej konwergencji; zwraca uwagę, że polityka spójności to ważne narzędzie 
realizacji celu 20-20-20 do 2020 r. i opracowania spójnej strategii na rzecz europejskiej 
gospodarki charakteryzującej się w średniej i długiej perspektywie maksymalną 
efektywnością energetyczną i niskim poziomem emisji CO2, pozwalające również na 
podjęcie kwestii bezpieczeństwa energetycznego i potencjału tworzenia miejsc pracy na 
jednolitym rynku; jest świadom, że inwestycje w przedsięwzięcia dotyczące wydajności 
energetycznej, infrastruktury energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także rozwój 
sieci o dużej przepustowości oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w sektorze publicznym i w przemyśle nie posuwają się naprzód tak, jak 
tego oczekiwano;

3. zwraca uwagę, że polityka spójności w niedostatecznym stopniu sprzyja inwestycjom w 
infrastrukturę pozwalającą na dostosowanie do zmian klimatu, np. chroniącą przed 
powodziami;

4. apeluje o powiązanie przyznawania dotacji z wcześniejszymi wynikami, a także wzywa, 
by Trybunał Obrachunkowy i OLAF miały więcej możliwości wszczynania postępowań 
w celu odzyskania funduszy europejskich w razie ich niewłaściwego wykorzystywania 
przez państwa członkowskie, a także by zniesiono niepotrzebne obciążenia 
administracyjne, elastyczniej zarządzano projektami i zsynchronizowano kontrole w celu 
ich ułatwienia oraz uniknięcia nieporozumień oraz błędnych interpretacji, które często 
zdarzają się przy obecnych praktykach administracyjnych;

5. zwraca się do Komisji o wskazanie przeszkód w wykorzystaniu większego odsetka 
funduszy w dziedzinie energii oraz o przedstawienie dodatkowych środków mających 
zaradzić tej sytuacji; wyraża jednak opinię, że przedstawione środki nie mogą zmieniać 
obecnych podstaw polityki spójności i doprowadzić do sektorowego rozproszenia 
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funduszy;

6. wzywa Komisję oraz władze krajowe, by poprawiły związki pomiędzy Funduszem 
Spójności a programem ramowym w dziedzinie badań, podkreśla, że Fundusz Spójności 
powinien być wykorzystywany do poprawy infrastruktury badawczej, by badania 
naukowe mogły osiągnąć poziom doskonałości wymagany do uzyskania dostępu do 
finansowania, a także doszywa do lepszego przepływu informacji między Funduszem 
Spójności a programami badawczymi, w których pomyślna realizacja projektów o dużym 
potencjale wymaga dostępu do lepszych instrumentów;

7. w związku z przeglądem polityki spójności i perspektywy finansowej UE wzywa 
Komisję, aby w stosownych przypadkach oszczędności energii włączano automatycznie 
do warunków, które należy spełnić, by uzyskać środki z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, oraz aby Komisja ustanowiła mechanizm rezerwowania środków 
mający na celu zwiększenie odsetka funduszy przyznawanych na przedsięwzięcia z 
zakresu efektywności energetycznej (dotyczące np. podnoszenia efektywności 
energetycznej budynków, wytwarzania lub przesyłu energii elektrycznej), 
zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła; zauważa, że działania te nie mogą dyskryminować projektów, 
których w żadnym przypadku nie można powiązać z kwestiami efektywności 
energetycznej, nie mogą także przyczyniać się do wzrostu obciążenia biurokratycznego 
beneficjentów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

8. jest przekonany, że sektor mieszkalnictwa może przyczynić się do stymulacji rozwoju 
regionalnego przez konsolidację działalności gospodarczej bazującej na innowacjach 
technicznych w dziedzinie energii oraz modernizacji obszarów miejskich oraz przez 
wzmocnienie spójności społecznej na danym obszarze; wzywa Komisję, by do czerwca 
2011 r. rozpoczęła realizację europejskiej inicjatywy budowlanej na rzecz wspierania i 
utworzenia do 2050 r. warunków umożliwiających powstawanie budynków o zerowym 
zużyciu energii;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by przy okazji przeglądu śródokresowego 
perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz polityki spójności zadbały o większe 
wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2011-2013;

10. uznaje fakt, że wydajne korzystanie z zasobów przynosi liczne korzyści społeczne i 
gospodarcze, zwłaszcza w postaci tworzenia miejsc pracy, których nie można przenieść 
poza UE, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w strefach miejskich, a przede wszystkim 
w małych i średnich przedsiębiorstwach;

11. uznaje fakt, że lepsze wykorzystanie zasobów oraz korzyści społeczne można uzyskać 
dzięki takiemu rozdziałowi środków z Funduszu Spójności w regionach i subregionach 
wewnątrz krajów członkowskich, który umożliwi ich zrównoważony rozwój; bardziej 
równomierny podział środków z Funduszu Spójności uwolni lokalne rezerwy społeczne 
oraz lokalne zasoby, co będzie skutkować wzrostem liczby miejsc pracy;

12. w nawiązaniu do nowej perspektywy finansowej i strategii UE 2020 zwraca się do 
Komisji, by w większym stopniu udostępniła MŚP środki finansowe UE na realizację 
projektów regionalnych, przekazując wyższe kwoty na konkretne programy dotyczące 
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MŚP, wspierając poprawę zdolności absorbowania funduszy, a także upraszczając 
procedury administracyjne; podkreśla rolę MŚP jako innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych oraz potrzebę „obudzenia śpiących nowatorów”, czyli zachęcania MŚP do 
angażowania się w innowacyjne projekty i podnoszenia ich poziomu świadomości na 
temat własnego potencjału;

13. podkreśla znaczenie konkurencyjnego sektora leśnictwa dla rozwoju regionalnego, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie przyczynia się on w dużym stopniu do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz dobrobytu;

14. podkreśla rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji polityki spójności; uważa, że 
należy poprawić współpracę na szczeblu lokalnym między MŚP, sieciami 
przedsiębiorstw, instytutami badawczymi, klastrami i władzami regionalnymi w celu 
szybszej identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb, regionalnych programów i 
możliwości realizacji projektów, wspierania odtwarzania miejsc pracy, rozwoju sektora 
MŚP, badań stosowanych i innowacji oraz tworzenia miejsc pracy wymagających  
wysokich kwalifikacji; wzywa w związku z tym do zacieśnienia współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi przy realizacji polityki spójności, a także do uwzględnienia 
opinii Komitetu Regionów na temat wkładu polityki spójności w strategię Europa 2020 
przy opracowywaniu polityki spójności w perspektywie finansowej na okres po 2013 r.;

15. z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym prowadzone inicjatywy, np. JASPERS 
(opracowywanie projektów), JEREMIE (kapitał, pożyczki lub gwarancje) oraz JASMINE 
(instrumenty mikrokredytowe), i domaga się, by Komisja jeszcze bardziej uprościła i 
usprawniła proces ułatwiania udziału MŚP w tych inicjatywach, a także wskazywania 
dodatkowych instrumentów inżynierii finansowej UE;

16. zwraca uwagę na ważną rolę edukacji i badań naukowych w sprzyjaniu innowacyjności, 
zwłaszcza w dziedzinie technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz efektywności 
energetycznej, a także w polityce zachowania spójności społecznej i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w UE;

17. zwraca uwagę na problemy z realizacją w krajach członkowskich dyrektyw Unii 
Europejskiej w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych; recykling 
materiałowy i energetyczny jest dodatkowym źródłem pozyskiwania zasobów i wzrostu 
zatrudnienia, zwłaszcza w regionach i subregionach;

18. stwierdza niejednakowy rozwój inwestycji w gospodarce cyfrowej; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich, by zwiększyły poziom wsparcia dla technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych, pobudzając innowacyjność, oraz by wzmogły wysiłki 
na rzecz wspierania inwestycji w nowe, otwarte i konkurencyjne sieci szerokopasmowe 
gwarantujące powszechny dostęp do Internetu, co zmniejszy przepaść cyfrową między 
obywatelami europejskimi.
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