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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa za konieczne rozróżnienie dyskusji o WRF i o jednej podstawie prawnej strategii 
politycznych UE, m.in. w zakresie polityki spójności, z uwagi na przepisy Traktatów i 
rolę Parlamentu Europejskiego w obu procesach; 

2. jest zdania, że prace nad WRF w żadnym razie nie powinny pokrywać się z pracami nad 
rozporządzeniami określającymi zakres wsparcia i przepisami wykonawczymi do każdego 
funduszu, a zatem prowadząc te prace, należy szanować rolę, jaką Parlament Europejski 
odgrywa w negocjacjach nad podstawą prawną polityki spójności; głęboko ubolewa, że w 
negocjacjach nad WRF na lata 2014–2020 nie przestrzegano tej zasady, co sprawiło, że 
prace nad WRF istotnie wpłynęły na legislacyjne negocjacje nad rozporządzeniami 
regulującymi politykę spójności co do treści i ram czasowych;

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na politykę spójności należy oprzeć na analizie potrzeb 
i uwzględnić ocenę realizacji tej polityki w poprzednim okresie programowania; 
przypomina, że polityka spójności jest inwestycyjną polityką wspierającą rozwój, a zatem 
zyska na znaczeniu jako unijny instrument napędzania wzrostu, tworzenia miejsc pracy, 
pobudzania inwestycji publicznych i zmniejszania nierówności społecznych;

4. zaznacza, że przy podziale zasobów na poszczególne lata WRF (określenie pułapów) 
należy wziąć pod uwagę dynamikę polityki spójności, zwłaszcza procesy programowania 
i wdrażania oraz czas ostatecznego zakończenia programów, tak by każdego roku 
zapewnić najbardziej prawidłowy poziom płatności;

5. jest poważnie zaniepokojony, że stale wzrasta liczba nieuregulowanych rachunków na 
zakończenie roku, oraz uważa, że luka w budżecie UE najbardziej dotyka politykę 
spójności; wzywa w związku z tym do strukturalnej reformy budżetu UE, w tym reformy 
zasobów własnych.


