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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i 
zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r., właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zwraca uwagę na większe znaczenie polityki spójności po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego i na uzupełnienie jej o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i stwierdza, że 
państwa członkowskie, regiony i miasta nadają się najlepiej do aktywnej realizacji tej 
polityki, w związku z czym sektoryzacja przyniosłaby efekty odwrotne do zamierzonych i 
nie byłaby zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2. jest zdania, że polityka spójności stanowi kluczowy element realizacji strategii „UE 
2020”, a dobra i niezależna polityka spójności jest warunkiem efektywnego wspólnego 
działania UE, ponieważ jest skutecznym narzędziem przyczyniającym się do osiągnięcia 
wspólnych celów tej strategii na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz umożliwia 
konsolidację strategicznych celów i lokalnych potrzeb o miejscowym potencjale;
podkreśla, że polityka spójności ze swoją horyzontalną naturą przyczynia się do 
osiągnięcia wszystkich celów strategii „UE 2020” – w zakresie inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego integracji społecznej wzrostu – i że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w 
strukturze wieloletnich ram finansowych po 2013 r.; podkreśla, że należy też zrealizować 
cele zapisane w traktacie lizbońskim, lecz nie będące częścią strategii „UE 2020”, i że 
należy wyjaśnić stosunek pomiędzy celami tej strategii a innymi celami; wspiera działania 
Komisji dotyczące optymalnego wykorzystania synergii pomiędzy istniejącymi 
funduszami;

3. uważa, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest kluczowym warunkiem 
osiągnięcia celu związanego z konkurencyjnością, szczególnie dzięki zachętom 
sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy;

4. zwraca uwagę na fakt, że w 271 regionach 27 państw członkowskich wyraźnie widać 
skuteczność polityki w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej, i stwierdza, że 
zasada pomocniczości oraz zasada partnerstwa i wielopoziomowego systemu rządzenia są 
jej istotnymi warunkami; potwierdza swoje stanowisko wobec najlepszych praktyk 
wyrażone w rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

5. podkreśla, że europejska wartość dodana polityki spójności, dysponującej największym 
budżetem indywidualnym, jest niekwestionowana, ponieważ stanowi ona ugruntowany 
mechanizm realizacji celów europejskich i jest od kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najlepiej widocznych i najskuteczniejszych dziedzin polityki UE, 
umożliwiającą propagowanie synergii pomiędzy innymi dziedzinami wewnętrznej 
polityki unijnej;

6. wskazuje na fakt, że nowoczesna polityka spójności musi sprostać pozostałym potrzebom 

                                               
1 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 38.
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związanym z reformami strukturalnymi i nowym wyzwaniom, przed którymi stoją 
wszystkie regiony UE; uważa, że w związku z tym należy określić następujące priorytety:

– potrzebujemy zrównoważonego wzrostu gospodarczego o pozytywnym wpływie na 
rynek pracy zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich;

– potrzebujemy inteligentnej, dobrze funkcjonującej i nowoczesnej infrastruktury 
(transport, komunikacja, woda i ścieki, odpady, energia);

– w ramach polityki spójności podkreślamy potrzebę większego wsparcia na rzecz:

(i) inteligentnego wzrostu w oparciu o badania, rozwój i innowacje, a także 
wprowadzanie TIK,

(ii) kształcenia, szkolenia i dokształcania,

(iii) zatrudnienia,

(iv) zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich (w tym np. propagowania 
efektywności energetycznej budynków),

(v) wzmocnienia wymiaru społecznego, w tym usług świadczonych w interesie 
ogólnym, i lepszego uwzględniania kwestii związanych ze zmianami 
demograficznymi,

(vi) małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będących siłą napędową rozwoju 
gospodarczego i społecznego regionów,

(vii) celów w zakresie zmiany klimatu,

(viii) regionów dotkniętych poważnymi i trwałymi trudnościami naturalnymi lub 
demograficznymi, takich jak wysunięte najbardziej na północ regiony o bardzo 
słabym zaludnieniu oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie,

(ix) tworzenia bardziej zintegrowanych i zrównoważonych regionalnych struktur 
gospodarczych jako gwarancji bardziej harmonijnego rozwoju gospodarczego i 
społecznego;

7. zwraca uwagę na fakt, że sposoby osiągnięcia większej konkurencyjności zależą od 
specyfiki każdego regionu, w tym od jego poziomu rozwoju, i dlatego należy zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie państwom członkowskim i regionom elastyczności w 
celu opracowania najlepszych kombinacji strategii politycznych;

8. podkreśla, że EFS powinien pozostać integralnym elementem polityki spójności i że 
należy go wzmocnić; domaga się ściślejszej koordynacji polityki spójności oraz środków 
w ramach EFRR i EFRROW poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich, aby zasoby 
były wykorzystywane jak najskuteczniej i jak najwydajniej, nie tylko z uwzględnieniem 
specyfiki poszczególnych regionów i występujących w nich problemów z zakresu 
konwergencji, lecz również przy odpowiednim zaangażowaniu regionów wiejskich;
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9. uważa, że należy wspierać wszelkie formy współpracy terytorialnej (współpracę 
transgraniczną, międzyregionalną i ponadnarodową) oraz zwiększyć przeznaczone na nie 
środki budżetowe;

10. domaga się szczególnego wspierania słabiej rozwiniętych i najmniej uprzywilejowanych 
regionów UE 27 (cel 1) zgodnie z ideą solidarności; jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 dla lepiej rozwiniętych regionów oraz przyjęcia odpowiednich zasad 
przejściowych; uważa jednak, że w celu zagwarantowania harmonijnego i 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich regionach unijnych polityka spójności musi 
koniecznie obejmować całe terytorium UE;

11. zauważa, że między regionami, które kwalifikują się do finansowania w ramach celu 
konwergencji, a pozostałymi regionami występuje znaczący efekt progowy, i uważa, że 
należy go złagodzić;

12. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie może być w żadnym wypadku mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania na lata 2007-2013;

13. przypomina, że jedno z głównych zastrzeżeń wobec polityki spójności dotyczy złożoności 
przepisów; z naciskiem podkreśla znaczenie uproszczenia przepisów i procedur 
dotyczących tej polityki oraz zmniejszenia zawiłości i obciążeń administracyjnych, aby 
zapewnić bardziej przejrzyste i skuteczniejsze przydzielanie zasobów miastom, gminom i 
regionom, przy czym zgodnie z zasadą proporcjonalności intensywność kontroli powinna 
zależeć od ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;

14. podkreśla fakt, że lepsze połączenie różnych instrumentów finansowych, takich jak 
dotacje, pożyczki lub fundusze rewolwingowe, może przyczynić się do efektywniejszego 
wykorzystania środków; zachęca organy lokalne i regionalne do wykorzystania na szerszą 
skalę instrumentów inżynierii finansowej oraz pomocy technicznej wprowadzanych przez 
Komisję w celu wsparcia inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym;

15. podkreśla potrzebę wzmocnienia efektu dźwigni funduszy strukturalnych przez lepsze 
wykorzystywanie zamówień publicznych; w związku z tym podkreśla potrzebę dalszego 
opracowywania i wdrażania przepisów dotyczących zamówień publicznych o 
zmniejszonym wpływie na środowisko („zamówienia ekologiczne”); zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do dalszego stymulowania korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych w celu wniesienia większego wkładu na rzecz badań i rozwoju oraz 
innowacji w UE;

16. domaga się, by w przyszłości usprawnić kontrolę wydatków i skoncentrować ją w 
większym stopniu na wynikach, aby nie nakładać nadmiernych obciążeń 
administracyjnych na beneficjentów końcowych;

17. podkreśla, że należy określić uzgodnioną ex ante warunkowość w obszarach związanych 
bezpośrednio z polityką spójności oraz odpowiednie wskaźniki wyników, aby umożliwić 
usprawnienie tworzenia polityki przez regiony i bardziej otwartą debatę w celu 
wzmocnienia skuteczności spójności;
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18. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt krótki, ponieważ procedury wydawania pozwoleń 
trwałyby zbyt długo i nie umożliwiałyby skutecznego wykorzystania środków; wskazuje 
na fakt, że okres 7 lat sprawdził się już w przeszłości i że okres programowania w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy; podkreśla, że okres siedmioletni lub, po 2020 r., 
nawet dłuższe wieloletnie ramy finansowe (WRF) zagwarantowałby efektywność; 
podkreśla, że tak określony okres musi być zaplanowany w sposób pozwalający 
dostosować priorytety finansowe do okresu kadencji Parlamentu i Komisji;

19. podkreśla, że należy utrzymać współfinansowanie oraz zasadę n+2 i n+3, z możliwością 
zwiększenia elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie programowania; uważa, że współfinansowanie w 
następnym okresie programowania powinno pozostać zasadniczo podobne do obecnie 
obowiązującego poziomu; domaga się, by zagwarantować pewną elastyczność korzystania 
z zasobów, a jednocześnie by środki uzyskane w wyniku zastosowania wyżej 
wspomnianych zasad pozostawały w budżecie polityki spójności, a nie były zwracane 
państwom członkowskim;

20. zwraca uwagę na fakt, że środki z funduszy zgromadzonych w kontekście polityki 
spójności nie powinny być wykorzystywane jako „instrument penalizujący” w ramach 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że przyniosłoby to skutki odwrotne do zamierzonych 
w odnośnych regionach, państwach członkowskich oraz całej UE i że takie środki 
prowadziłyby do nierównego traktowania państw członkowskich i regionów, ponieważ 
penalizowałyby w największym stopniu najbiedniejszych;

21. zwraca uwagę na fakt, że wszelkie przewidziane zasady warunkowości muszą być 
ograniczone do zakresu środków i instrumentów polityki spójności;

22. domaga się wniosku mającego na celu surowsze sankcje finansowe wobec państw 
członkowskich, które nie przestrzegają kryteriów stabilności, i w związku z tym 
proponuje zapewnienie bardziej automatycznego działania;

23. jest zdania, że dzięki środkom polityki spójności bardziej widoczne jest nie tylko wsparcie 
udzielane regionom, ale wzrasta też rozpoznawalność UE w regionach, i zauważa, że 
poprawa rozpoznawalności w regionach uwypukliłaby to dodatkowo i wzmocniła wartość 
dodaną działań europejskich;

24. podkreśla zdecydowanie, że polityka spójności, która jest jednocześnie „inteligentna”, 
„zrównoważona ” i „integracyjna”, odgrywa kluczową rolę w strategii „UE 2020” i może, 
podobnie jak wszystkie dziedziny polityki, przyczynić się do realizacji jej celów;
zauważa, że podkreśla to wyraźnie znaczenie polityki spójności postrzeganej jako całość, i 
odrzuca jej rozbijanie na różne pozycje budżetowe, ponieważ polityka spójności powinna 
mieć własną pozycję w budżecie UE.
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