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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej,
o wprowadzenie do projektu rezolucji, którą przyjmie, następujących elementów:

1. podkreśla, że pomiar regionalnej siły gospodarczej i poziomu dobrobytu bez wątpienia 
wchodzi w zakres polityki spójności i polityki strukturalnej, a więc w zakres kompetencji 
Komisji Rozwoju Regionalnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby przedyskutować zalety szeregu 
społecznych i środowiskowych wskaźników uzupełniających PKB (przy czym PKB 
należy uznać za główne kryterium), którymi powinny dysponować strategie polityczne 
UE w przyszłości, w celu poprawy warunków, w których podejmowane są decyzje, 
zwłaszcza w odniesieniu do polityki spójności, oraz lepszego reagowania na troski 
obywateli europejskich; popiera w tym względzie działania Eurostatu i wzywa Komisję 
do sporządzenia nowego komunikatu na temat wszystkich dostępnych wskaźników, 
uwzględniającego strategię UE 2020;

3. przypomina, że załącznik II do rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1 przewiduje stosowanie 
kryterium stopy bezrobocia, poziomu zatrudnienia, poziomu wykształcenia pracowników
i gęstości zaludnienia przy podziale funduszy w ramach celu Konkurencyjność regionalna
i zatrudnienie; podkreśla znaczenie określenia odpowiednich kryteriów i uwzględnienia 
innych wskaźników uzupełniających PKB na szczeblu krajowym i regionalnym
w odniesieniu do ukierunkowanego wdrażania programów w regionach i miastach;

4. uważa, że PKB jest zasadniczym wskaźnikiem i skutecznym sposobem pomiaru wzrostu 
gospodarczego regionów; jest zdania, że w rezolucji PE z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie polityki regionalnej i polityki spójności UE po roku 20132 określono właściwe 
ramy debaty na temat kwalifikowania się do pomocy z funduszy regionalnych; uważa 
ponadto, że podczas opracowywania i wdrażania strategii politycznych UE można by 
wprowadzić na odpowiednim szczeblu decyzyjnym dodatkowe instrumenty obejmujące 
kryteria środowiskowe i społeczne oraz inne czynniki, aby ułatwić dokonywanie ogólnej 
oceny rozwoju regionalnego i wytyczać kierunek polityki spójności, której głównym 
celem jest zrównoważony rozwój każdego regionu UE, z uwzględnieniem ich 
szczególnych cech np. regionów peryferyjnych i przygranicznych;

5. podkreśla, że połączone środki na fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, fundusze na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa na lata 2007-2013 opierają się ściśle na 
PKB państw członkowskich; przypomina, że koncepcja ta jest zgodna z zasadą 
solidarności w Unii Europejskiej, ponieważ celem polityki spójności jest zmniejszenie 
różnic w poziomach rozwoju regionów europejskich;

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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6. uważa, że gospodarcza struktura regionalna z zasady charakteryzuje się złożonością oraz 
że istnieje pewien stopień zależności między kwestiami gospodarczymi, społecznymi
i środowiskowymi; jest zdania, że mimo iż PKB nadal stanowi istotny i dokładny sposób 
pomiaru poziomu rozwoju w przypadku realizacji programów w regionach i miastach, 
może on dawać czasami częściowy i zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji
w regionach; uważa zatem, że należy przeprowadzić obszerną, uczciwą, otwartą i opartą 
na naukowych podstawach debatę na temat zalet innych wskaźników uzupełniających 
PKB; podkreśla, że o ile PKB powinien pozostać głównym kryterium w odniesieniu do 
celu 1, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 w przypadku regionów 
objętych celem 2 należy stosować również inne kryteria w celu określenia kategorii
i priorytetów wsparcia, odnoszące się do wyzwań społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, demograficznych i geograficznych, przed którymi stoją regiony; 
zaznacza, że państwa członkowskie mogłyby rozważyć zbadanie innych wskaźników, np. 
środowiskowych i społecznych, oferujących pełniejszy obraz dobrobytu społeczeństwa, 
szczególnych cech regionów i miast objętych celem 1 i 2 oraz dodatkowych korzyści 
strategii UE dla szczebla krajowego, tak aby rozległe i słabo rozwinięte obszary nie były 
pozbawione możliwości rozwoju, jakie daje wspólna europejska polityka spójności;

7. przypomina, że oprócz kwestii gospodarczych integralną część podstawowego modelu
europejskiego rozwoju stanowią: zdrowie, edukacja, ochrona obywateli, środki transportu, 
infrastruktura, zrównoważony charakter środowiska, sprawiedliwość i integracja 
społeczna; dodaje, że jakość życia oraz podatność regionów na problemy gospodarcze, 
społeczne, geograficzne, demograficzne i środowiskowe należy uwzględniać podczas 
oceny projektów, które otrzymują fundusze w ramach polityki spójności, w celu 
osiągnięcia celów strategii UE 2020 i stworzenia zrównoważonej społecznej gospodarki 
rynkowej;

8. apeluje do Komisji, aby okresie programowania na lata 2014-2020 utrzymała PKB i nadal 
wykorzystywała go jako główne kryterium służące określeniu kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy w ramach polityki regionalnej na szczeblu europejskim; zwraca 
uwagę, że w związku z tym oraz w celu stworzenia bardziej zintegrowanej wizji 
regionalnej polityki spójności władze krajowe powinny dysponować podczas 
opracowywania i wdrażania strategii politycznych UE swobodą stosowania na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym innych wskaźników; uważa, że w odniesieniu do 
realizacji programów regionalnych, zgodnie z zasadą pomocniczości, debata w sprawie 
wskaźników uzupełniających PKB dających się łatwo i precyzyjnie zmierzyć oraz ich 
rozpatrzenie mogłyby dać pełniejszy obraz skuteczności polityki spójności regionalnej, 
tak aby gromadzona na szczeblu krajowym wiedza specjalistyczna mogła przyczyniać się 
do realizacji celów określonych centralnie na szczeblu UE;

9. jest zdania, że jeżeli państwa członkowskie dysponują dowodami potwierdzającymi 
skuteczne i długotrwałe doświadczenie w stosowaniu w krajowej polityce rozdzielania 
środków w ramach absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
wyczerpujących wskaźników gospodarczych, środowiskowych i społecznych, które 
uwzględniają cechy specyficzne dla każdego regionu, wymagane będą dalsze badania pod 
kątem wiarygodności, użyteczności i ewentualnego zastosowania tych wskaźników celem 
sprostania wspólnym europejskim wyzwaniom;
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10. przypomina, że wszelkie działania integrujące muszą przestrzegać zasady koncentracji 
pomocy przyznawanej w ramach polityki spójności w regionach opóźnionych;

11. stwierdza, że ścisłe stosowanie kryterium PKB w celu ustalenia kwalifikowalności 
regionów do celu Konwergencja powoduje znaczny efekt progowy ze szkodą dla 
regionów niekwalifikujących się do tego celu; w związku z tym zachęca Komisję, by 
oceniła możliwość utworzenia celu pośredniego między Konwergencją
a Konkurencyjnością regionalną i zatrudnieniem, by złagodzić wspomniany efekt 
progowy;

12. jest zdania, że spójność finansowana dzięki UE nie powinna prowadzić do inwestycji, które 
nie uwzględniają realnych problemów obywateli Europy.
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