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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. wyraża pogląd, że przewidziane we wstępnym projekcie budżetu kwoty przeznaczone na 
politykę regionalną odpowiadają potrzebom Unii w zakresie działań zmierzających do 
zredukowania różnic regionalnych i osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i goeteborskiej; 
wzywa zatem do utrzymania lub, w razie konieczności, przywrócenia wszystkich pozycji 
budżetowych wstępnego projektu budżetu;

2. wspiera Komisję w czynionych przez nią wysiłkach w kierunku propagowania 
korzystania z niebędących dotacjami nowatorskich form finansowania i instrumentów 
inżynierii finansowej w celu rozszerzenia dostępu do środków finansowych na realizację 
programów w latach 2007-2013, a zwłaszcza instrumentów ułatwiających dostęp do 
kapitału ryzyka i mikrokredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw; w związku z tym 
zwraca się do Komisji, aby powiadomiła Parlament o funkcjonowaniu działania 
przygotowawczego prowadzonego od 2008 r. i finansowego w ramach pozycji 
budżetowej 12 03 24, a także przekazała mu informacje dotyczące kontynuowania tego 
działania w przyszłości;

3. podziela przekonanie Komisji i Rady, że zmiany legislacyjne wprowadzone w kontekście 
europejskiego planu naprawy gospodarczej spowodują, że fundusze strukturalne staną się 
cennym instrumentem naprawy gospodarki europejskiej w roku 2010; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania optymalnego wykorzystania nowych 
rozwiązań i uproszczonych procedur, aby przyspieszyć wdrażanie i pobudzić działalność 
gospodarczą; ponadto domaga się od państw członkowskich dopilnowania, aby 
uproszczenie procedur nie prowadziło do nadużywania funduszy publicznych;

4. zwraca uwagę, że na realizację projektu pilotażowego Erasmus przeznaczono w 2009 r. 
kwotę 2 mln euro, że pełna kwota została wypłacona w 2009 r. oraz że w 2010 r. nie 
przewiduje się żadnych kredytów lub płatności; zwraca się do Komisji o poinformowanie 
Parlamentu o działaniach podjętych w kontekście trzech projektów pilotażowych 
zrealizowanych na jego wniosek;

5. zwraca uwagę, że środki na zobowiązania przewidziane na realizację celu 
konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia w 2010 r. zostały obniżone o 
372 536 823 euro w stosunku do roku 2009 i pyta, czy obniżka ta jest zgodna z potrzebą 
pobudzenia gospodarki i tworzenia miejsc pracy w wysoko rozwiniętych gospodarkach 
europejskich w celu utrzymania i podwyższenia poziomu konkurencji na poziomie 
globalnym.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja regularnie zwraca uwagę, że Komisja Europejska, ustalając przepisy budżetowe, 
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ocenia potrzeby budżetowe uwzględniając decyzje Rady Europejskiej, porozumienie 
międzyinstytucjonalne, kwoty należne w ramach projektów zamykanych w ramach 
wcześniejszych okresów programowania, rzeczywiste zobowiązania płatnicze oraz 
potencjalne wnioski o zaliczki na dany okres. Stąd ogólny wzrost płatności o 4.1% 
obejmujący z jednej strony płatności okresowe oraz zaległe zobowiązania za okres 
programowania 2000-2006. Płatności okresowe stanowią znakomitą większość płatności w 
2010 r., jako że programy operacyjne nabierają rozpędu, a także zaczyna przynosić skutki 
uproszczenie procedur wskutek modyfikacji legislacyjnych.

Komisja poinformowała nas, że budżet na politykę spójności na rok 2010 został 
zaprojektowany tak, aby przyspieszyć wdrażanie w celu wspomożenia całkowitego 
wyjścia z kryzysu gospodarczego. Przewiduje się zatem coraz szersze wykorzystywanie 
instrumentów finansowych takich, jak JASPERS w celu ułatwienia uruchomienia 
większych projektów i koniecznego przeprogramowania w celu wsparcia inwestycji w 
efektywne wykorzystanie energii, technologie niskowęglowe i walkę ze zmianami klimatu. 
Ponadto, zgodnie z zasadą przyspieszenia, środki na płatności wynoszą 30 928 2 mln euro 
(łącznie z funduszem spójności) i są w całości przeznaczone na płatności okresowe.

W 2009 r. z inicjatywy komisji REGI Parlament wystąpił z wnioskiem o uruchomienie 
trzech programów pilotażowych dotyczących integracji społeczności romskich, 
propagowania polityki regionalnej UE na skalę globalną oraz programu ERASMUS dla 
wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych. Sprawozdawca jest zdania, że tak 
wcześnie po ukonstytuowaniu się nowego zgromadzenia, a także w celu zagwarantowania 
zdrowego gospodarowania finansami, należy - przed wysunięciem wniosków w sprawie 
jakichkolwiek nowych projektów pilotażowych - zapewnić komisji możliwie najbardziej 
szczegółowe informacje o działaniach podjętych w celu realizacji projektów finansowych 
w ramach budżetu na rok 2009. 
Wreszcie w czasie, kiedy naprawa gospodarki europejskiej jest wciąż w zarodku i jest w 
dużej mierze uzależniona od wydatków rządowych, a także pomimo mechanicznego 
sposobu gospodarowania środkami przewidzianymi na politykę spójności, wydaje się 
paradoksalne, że zobowiązania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację celów konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia zostały obniżone o 
372 563 823 euro w stosunku do roku 2009. Uzasadnione jest zatem pytanie, czy obniżka 
ta jest zgodna z potrzebą pobudzenia gospodarki i tworzenia miejsc pracy w wysoko 
rozwiniętych gospodarkach Europy, aby utrzymać i poprawić jej konkurencyjność na 
szczeblu światowym.


