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ZŁOŻONY PRZEZ: Lamberta van Nistelrooija (PPE), Komisja Rozwoju Regionalnego 
„Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki 
regionalnej UE na skalę globalną” pozycja budżetowa 13 03 23

UWAGI:
Inicjatywa służy kontynuacji projektu pilotażowego pt. „Wzmacnianie współpracy 
regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną”, 
którego realizację rozpoczęto w 2009 r.

UZASADNIENIE:
Wymiar międzynarodowy polityki spójności nabrał istotnego znaczenia w ciągu roku 2009 i 
na początku roku 2010 w znacznej mierze dzięki dodatkowym możliwościom, które 
otworzyły się dzięki środkom udostępnionym w ramach projektu pilotażowego PE. Realizacja 
wstępnego projektu pilotażowego okazała się sukcesem, w związku z czym komisja REGI 
pragnie kontynuować jego realizację, poszerzając jego zakres i koncentrując się w 
szczególności na obszarze rozwoju zarządzania regionalnego, programach szkoleniowych 
prowadzonych pod kątem kształtowania strategii politycznych i planowania strategicznego, a 
także na pytaniach proceduralnych dotyczących mechanizmów kontrolnych i prawidłowego 
zarządzania finansowego.

ZŁOŻONY PRZEZ: członków grupy Verts/ALE z Komisji Rozwoju Regionalnego
Znajomość strategii makroregionów

UWAGI:
Strategia mikroregionów, której realizację rozpoczęto w regionie Morza Bałtyckiego, określa 
nowatorskie ramy działania służące umocnieniu integracji europejskiej, wychodząc od 
koncepcji europejskich „ośrodków życia”. Pojawiają się inne projekty obejmujące region 
Dunaju, Alp, zachodniej części Morza Śródziemnego czy Łuku Atlantyckiego.

Należy szerzej rozpropagować projekt dotyczący strategii na rzecz Morza Bałtyckiego, tak 
aby inne projekty mogły skorzystać ze zdobytych przy tej okazji doświadczeń i mogły w 
przyszłości zostać uwzględnione w realizowanej polityce spójności.

Proponowane działanie: 

1. impreza zorganizowana w regionie Morza Bałtyckiego w celu 
przedstawienia ogółowi zainteresowanych regionów europejskich 
strategii na rzecz Morza Bałtyckiego i zasad funkcjonowania 
makroregionów

200 000 €

2. seminarium w Brukseli skierowane do władz krajowych i 
regionalnych uczestniczących w strategiach makroregionalnych w 
celu wzmocnienia projektów 150 000 €

3. przygotowanie i dystrybucja dokumentu ramowego na temat 
makroregionów 150 000 €



DT\822598PL.doc 3/8 PE445.640v01-00

PL

PROJEKTY PILOTAŻOWE OGÓŁEM: 500 000 €

ZŁOŻONY PRZEZ: Tamása DEUTSCHA, Komisja Rozwoju Regionalnego
Ramy partnerstw na rzecz wsparcia między regionami europejskimi o największych 
różnicach w rozwoju gospodarczym i wartości PKB

UWAGI:
Ogólna koncepcja projektu:
1) Ustanowić ramy współpracy dwustronnej służącej przekazywaniu doświadczeń i 
najlepszych praktyk w biznesie i gospodarce z 50 najbardziej rozwiniętych regionów 
europejskich do 20 najsłabiej rozwiniętych regionów. Podstawą statystyczną służącą 
wyłonieniu regionów do udziału w projekcie jest wartość PKB na jednego mieszkańca
2) Konkretną formą pomocy technicznej i przekazywania wiedzy praktycznej w rozwoju 
gospodarczym i biznesowym są konsultacje, wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia i imprezy 
społeczne. Najważniejsze tematy muszą obejmować przede wszystkim doświadczenie w 
korzystaniu z funduszy UE (funduszy regionalnych lub spójności, pomoc przedakcesyjną, 
rozwój obszarów wiejskich), udział w ramowych programach badawczych, realizację działań 
na rzecz rozwoju dla MŚP oraz dynamizowanie regionalnych rynków pracy.
3) Projekty skierowane są do władz lokalnych, MŚP, organizacji pozarządowych, 
organizacji obywatelskich, organizacji branżowych i stowarzyszeń.

Korzyści płynące z wypełnienia trzech wspomnianych powyżej założeń są następujące:
- Utworzenie nowych regionów siostrzanych, co przyczyni się do skuteczności polityki 
regionalnej i polityki spójności UE 
- Promowanie właściwego wykorzystania istniejących funduszy i narzędzi UE dla 
najsłabiej rozwiniętych regionów UE
- Zaangażowanie najlepiej rozwiniętych regionów w inicjatywy związane z polityką 
spójności 

Słowa kluczowe: 
Polityka regionalna UE, fundusze strukturalne i spójności UE, rozwój obszarów wiejskich, 
MŚP, kryzys gospodarczy

ZŁOŻONY PRZEZ: członków grupy Verts/ALE z Komisji Rozwoju Regionalnego
Wdrażanie zasady partnerstwa w funduszach strukturalnych

UWAGI:
Wdrażanie zasady partnerstwa w funduszach strukturalnych

Zgodnie z art. 11 ogólnego rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych partnerzy 
muszą angażować się w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę programów 
funduszy strukturalnych. Doświadczenie pokazuje, że realizowanie zasady partnerstwa 
poprawiło się z biegiem czasu. Wciąż obecne są jednak znaczące przeszkody, które różnią się 
między poszczególnymi państwami, a czasem też w obrębie jednego kraju. 
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Projekt pilotażowy ma na celu rozpoczęcie procesu wymiany doświadczeń w zakresie 
wdrażania zasady partnerstwa, pojawiających się przeszkód i wyzwań oraz opracowywania 
kodeksu dobrych praktyk. Należy zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie zdobyte przez 
partnerów gospodarczych i społecznych oraz inne organy reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, partnerów w dziedzinie ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
organy odpowiedzialne za promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Tematy do podjęcia:
- konieczność opracowania od samego początku planu w zakresie 

konsultacji/uczestnictwa z myślą o programowaniu, wdrażaniu i ocenie oraz 
uzgodnienie celów tego planu z właściwymi partnerami;

- jak właściwe władze (zwłaszcza komitety zarządcze i nadzorcze) uwzględniały 
zasadę partnerstwa w swoich propozycjach i sprawozdaniach?

- udostępnienie pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych 
wszystkim partnerom w celu wzmocnienia potencjału, koordynacji i 
przedstawicielstwa z myślą o realizowaniu misji każdego z nich;

- powierzenie partnerom odpowiedzialności za procedury wyboru własnych 
członków do komitetów zarządczych i innych organów konsultacyjnych 
reprezentujących daną grupę interesu, reprezentacyjność oraz otwartość na nowe, 
zaangażowane i innowacyjne podmioty;

- angażowanie partnerów w ustalanie kryteriów wyboru projektów od samego 
początku;

- partnerstwo ma być kryterium obowiązującym projekty finansowane z tych 
środków;

- konkretne doświadczenie w partnerstwach międzynarodowych;

Działania: 
- warsztaty i seminaria, 
- opracowanie kodeksu dobrych praktyk, 
- powołanie sieci modelowych regionów partnerskich. 

ZŁOŻONY PRZEZ: Tamása DEUTSCHA, Komisja Rozwoju Regionalnego
Ogólnoeuropejska platforma kompetencji i doskonałości dla regionów Europy – z 
uwzględnieniem makroregionów (Dunaju i Morza Bałtyckiego) – w sprawie postępów 
funduszu strukturalnego i funduszu spójności UE

UWAGI:
Ogólna koncepcja projektu:
1) Rozwinięcie wspólnej platformy gwarantującej dostęp do kompetencji regionalnych
2) Opracowanie map kompetencji przedstawiających przegląd projektów funduszu 
strukturalnego i funduszu spójności UE realizowanych w każdym regionie (w tym w 
makroregionach)
3) Wsparcie dla poprawy i rozwoju nowych rozwiązań w zakresie zarządzania 
kompetencjami i informacjami o projektach, a także dla tworzenia sieci.

Korzyści płynące ze spełnienia trzech wspomnianych powyżej założeń są następujące:
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- ułatwienie ustanawiania nowych form współpracy między regionami ze względu na 
uwidocznienie i udostępnienie poszczególnych kompetencji
- poprawa strategicznego podejmowania decyzji w polityce UE, polityce regionalnej, 
biznesie i organizacjach pozarządowych dzięki uzyskaniu lepszych informacji o 
kompetencjach i wynikach projektów
- wsparcie komercjalizacji wyników projektów poprzez lepszy dostęp dla przemysłowców
- zwiększenie skuteczności pozycjonowania dzięki oparciu go o widoczne kompetencje
- zwiększenie przejrzystości polityki regionalnej UE i jej finansowania.

Słowa kluczowe: 
Polityka regionalna UE, fundusze strukturalne i fundusze spójności, strategia na rzecz regionu 
Morza Bałtyckiego i Dunaju, węgierska prezydencja UE w 2011 r., rozwój regionalny i 
gospodarczy, przejrzystość

ZŁOŻONE PRZEZ: ELIEGO HOARAU
Projekt pilotażowy – Program rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach 
najbardziej oddalonych

UWAGI:
Rozwój odnawialnych źródeł energii i badania nad nowymi formami energii odnawialnej w 
regionach najbardziej oddalonych mogą okazać się znaczącym atutem dla Unii Europejskiej. 

Energia w regionach najbardziej oddalonych charakteryzuje się całkowitym odizolowaniem 
systemów energetycznych (pogłębionym w przypadku archipelagów), niewielkimi 
rozmiarami tych systemów pod względem dostaw energii oraz ich silną zależnością od 
jedynego źródła energii kopalnej. Ta wyjątkowa sytuacja uwidacznia wysoki stopień 
narażenia tych terytoriów w porównaniu z regionami kontynentalnymi i uzasadnia pilotażową 
interwencję wspólnotową nakierowaną na ten problem.

Ponadto zmiany klimatu bez wątpienia przyczynią się do podwyższenia kosztów produkcji 
tradycyjnej energii pozyskiwanej z paliw kopalnych oraz do większej niepewności w 
odniesieniu do warunków dostaw. Z drugiej strony, chociaż liberalizacja rynków energii 
elektrycznej i gazu korzystnie wpływa na proces tworzenia jednolitego rynku w tym sektorze, 
regiony najbardziej oddalone nie skorzystają z niej ze względu na specyficzny charakter 
swoich rynków. 

Regiony najbardziej oddalone mają duży potencjał, jeśli chodzi o energię odnawialną ze 
względu na znaczne zasoby naturalne (wiatr, przypływy, słońce, wulkany itp.), których 
obecność zachęca do samowystarczalności energetycznej, redukując zużycie i zależność od 
paliw kopalnych. Zważywszy na znaczenie strategiczne i ogromne koszty projektów, które 
mają być prowadzone w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych, rozwijanie tego 
potencjału wymaga nie tylko nieprzerwanego wspólnotowego wsparcia finansowego, ale 
także ustanowienia modelowego projektu pilotażowego, który pozwoli utorować drogę dla 
tego rodzaju rozwoju szeregowi innych regionów europejskich.
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ZŁOŻONE PRZEZ: ELIEGO HOARAU
Projekt pilotażowy – Program rozwoju filtrów obsadzanych trzciną na terenach 
wyspiarskich

UWAGI:
Problem oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych jest trudny już na kontynentalnych 
obszarach wiejskich, lecz na obszarach niezurbanizowanych i w najbardziej odległych 
regionach nabiera niezwykłej złożoności i zdaje się nie do rozwiązania.
Na obszarach tych do tej pory korzystano jedynie z niezadowalających metod oczyszczania 
ścieków generowanych przez społeczności, których wskaźnik produkowanych 
zanieczyszczeń (na dzień i na osobę) wynosi mniej niż 2000 (EH). Minioczyszczalnie, w 
których stosuje się osad czynny, mogą teoretycznie prowadzić wysokiej jakości proces 
oczyszczania ścieków, jednak za cenę skomplikowanej obsługi w związku ze zużyciem i 
wymianą sprzętu elektromechanicznego z jednej strony, a z drugiej strony za cenę 
regularnego zarządzania znaczną ilością produkowanego osadu.
Szamba, których wydajność rozkładania substancji organicznych nie przekracza w 
najlepszym przypadku 50%, nie są w stanie produkować oczyszczonych ścieków 
odpowiedniej jakości bez zastosowania dodatkowego procesu tlenowego. Ponadto należy 
także regularnie usuwać z szamba osad (zwany ściekami ze zbiornika sedymentacyjno-
gnilnego), gdy ten zajmuje 50% wykorzystywanej objętości. Ścieki te należy przewozić do 
większych oczyszczalni, w których przetwarza się je z myślą o zmniejszeniu ich 
oddziaływania, co wiąże się jednak ze zwiększeniem poziomu wytwarzanego osadu w 
oczyszczalni, która je przyjmuje.
Należy zadbać o to, by w najbardziej odległych regionach i regionach wyspiarskich rosło 
zainteresowanie oczyszczalniami obsadzanymi trzciną, które zapewniają większą wydajność 
w stosunku do kosztów eksploatacji.

ZŁOŻONY PRZEZ: László Surjána, (PPE) w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 
W kierunku wspólnej tożsamości regionalnej i pojednania między narodami w 
makroregionie Dunaju

UWAGI: 
Z myślą o zaznaczeniu wspólnej tożsamości regionalnej narodów zamieszkujących 
makroregion Dunaju zorganizuje się programy szkoleniowe i seminaria dla młodzieży. 
Programy te poprzez edukację obywatelską i szanse wymiany kulturowej przyczynią się do 
postępowego, trwałego, przyszłościowego i europejskiego współistnienia tych narodów. 
Projekt pilotażowy posłuży zatem promowaniu stabilności społecznej i gospodarczej w 
zaangażowanych regionach, w tym w szczególności działań promujących spójność między 
wspólnotami i podkreślających wartość dodaną współpracy międzynarodowej. 
Obszar kwalifikujący się do realizacji projektu obejmuje makroregion Dunaju i kraje 
sąsiadujące zgodnie z europejską polityką sąsiedztwa. Programy, które mogą ubiegać się o 
finansowanie, muszą skupiać uczestników z co najmniej trzech państw członkowskich z tego 
regionu.
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ZŁOŻONY PRZEZ: Ramonę Nicole Mănescu (ALDE), Komisja Rozwoju Regionalnego

Projekt szkoleń i mobilności dla podmiotów lokalnych i regionalnych zaangażowanych 
w realizację programów w dziedzinie polityki spójności

UWAGI:
Brak wydajnych szkoleń miejscowych dla władz lokalnych i lokalnych pracowników 
odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami UE jest głównym powodem błędów 
proceduralnych, niewystarczającej kontroli i niskich wskaźników absorpcji funduszy. 
Stworzenie lokalnej sieci szkoleniowej zwiększy wydajność w stosunku do kosztów 
prowadzonej polityki.

W celu zapewnienia pomocy i wsparcia dla podmiotów lokalnych w UE, które są 
zaangażowane w zarządzanie programami funduszy strukturalnych i funduszu spójności –
zwłaszcza w nowych państwach członkowskich – PE powinien zaproponować realizację 
projektu szkoleniowo-mobilnościowego, który pozwoliłby im zwiększyć zdolności w zakresie 
zarządzania programami i pozwoliłby na wymianę najlepszych praktyk i pomysłów 
dotyczących regularnie napotykanych problemów. Podniosłoby to ogólny poziom zarządzania 
i potencjał instytucjonalny z myślą o kierowaniu programami i terytorialnymi strategiami 
politycznymi.

ZŁOŻYLI: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Victor 
Boştinaru

Pozycja 13 03 26 — Działania przygotowawcze: umocnienie współpracy w regionie 
naddunajskim  

Pozycja 13 03 27 – Projekt pilotażowy: umocnienie współpracy w regionie 
naddunajskim 

UWAGI:
Rada Europejska z dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie strategii UE dla regionu naddunajskiego przed końcem 2010 r. Realizacja tej 
strategii rozpocznie się podczas węgierskiej prezydencji Unii Europejskiej, na początku 
2011 r. Strategii będzie towarzyszyć plan działania, który będzie nieustannie rozwijany i 
aktualizowany, z uwzględnieniem propozycji państw członkowskich. Projekt 
pilotażowy/działania przygotowawcze są konieczne, by stworzyć niezbędny potencjał 
prawidłowego zarządzania w ramach wdrażania strategii UE na rzecz regionu 
naddunajskiego.

Strategię UE na rzecz regionu naddunajskiego należy wdrażać przy wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych środków finansowych z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i 
międzynarodowych instytucji finansowych, a także z sektora prywatnego. Należy skupić się 
na poprawie oraz zwiększeniu wydajności i skuteczności metod koordynowania różnych 
instrumentów finansowania. 
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Środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z regionem 
naddunajskim:
- umocnienie tożsamości regionu naddunajskiego poprzez szkolenia i wzmocnienie 
zarządzania,
- zwiększenie konkurencyjności społecznej i gospodarczej regionu,
- uwzględnienie sąsiadujących krajów w procesie pełnego wykorzystania dynamicznego 
potencjału regionu naddunajskiego w obszarach polityki, takich jak żegluga śródlądowa, 
transport, łączliwość, środowisko naturalne, energia, pomogłoby rozwiązać wspólne dla 
państw leżących nad Dunajem problemy/obawy.

ZŁOŻONY PRZEZ: Tamása DEUTSCHA, Komisja Rozwoju Regionalnego
Regionalny mechanizm współpracy młodzieży w Europie Środkowej i Południowo-
Wschodniej 

UWAGI:
Ogólna koncepcja projektu:
1) umocnienie regionalnego procesu integracji krajów kandydujących i potencjalnych 
krajów kandydujących do członkostwa w UE poprzez tworzenie partnerstw i promowanie 
udziału młodzieży
2) powołanie stałej regionalnej instytucji obywatelskiej do spraw współpracy i wymiany z 
udziałem młodych obywateli Bałkanów Zachodnich i państw Europy Południowo-
Wschodniej, a także środkowoeuropejskich państw członkowskich 
3) Realizacja wspólnych projektów w dziedzinie nauki, edukacji, praw człowieka, języków, 
kultury i sportu w celu utworzenia silnych sieci w zaangażowanych regionach
4) Nadanie wymiaru instytucjonalnego inicjatywom transgranicznym w regionie z 
udziałem młodych obywateli

Korzyści płynące z wypełnienia trzech wspomnianych powyżej założeń są następujące:
- pogłębienie wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami, których dotyczy 
rozszerzenie UE i proces integracji 
- przygotowanie strategicznych wspólnych projektów w dziedzinie wspólnych obszarów 
polityki UE do wdrażania w przyszłości w ramach ścisłej współpracy
- opracowanie konkretnego regionalnego programu publicznego zaangażowania 
młodzieży europejskiej w proces integracji UE

Słowa kluczowe: 
Polityka regionalna UE, polityka młodzieży, udział obywateli, rozszerzenie UE, rozwój 
regionalny i gospodarczy, jedność w różnorodności


