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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

UWAGI WSTĘPNE:
W obliczu kryzysu finansowego i pogarszającej się koniunktury gospodarczej Komisja, 
wpierana przez Parlament, podjęła środki mające na celu przyspieszenia wypłacania środków 
na rozwój regionalny w kontekście unijnej strategii na rzecz skutecznego ożywienia 
gospodarczego. Zostało to odzwierciedlone w projekcie budżetu na rok 2011, w którym 
odnotowujemy wzrost środków na zobowiązania o 3,2% i wzrost środków na płatności o 
16,9% (do kwoty 42 540,8 mln EUR). W tym kontekście Komisja powiadamia nas, że w 
konsekwencji oczekiwanego przyspieszenia wypłacania środków wskaźnik wykonania tej 
pozycji osiągnął 57% w 2010 r. W połączeniu z faktem, że programy w terenie osiągnęły 
teraz odpowiednie tempo realizacji, można to uważać za sukces. 

PRZYWRÓCENIE PROJEKTU BUDŻETU:
Ustanawiając przepisy budżetowe, Komisja Europejska dokonała zatem oceny potrzeb 
budżetowych, biorąc pod uwagę decyzje Rady Europejskiej z 2005 r., postanowienia 
perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz Porozumienie międzyinstytucjonalne, kwoty 
należne w ramach projektów zamykanych w okresie programowania 2000-2006, a także 
prawdopodobne wnioski o wypłatę zaliczek na okres bieżący. Zdaniem sprawozdawcy jedyną 
instytucją, która dysponuje informacjami dającymi obraz potrzeb budżetowych wszystkich 
europejskich regionów, jest Komisja. W związku z tym proponuje on, aby wszelkie redukcje 
zaproponowane przez Radę zostały anulowane, a kwoty pierwotnie zaproponowane przez 
Komisję w projekcie budżetu przywrócone.

PODZIAŁ ZASOBÓW MIĘDZY FUNDUSZE:
Podział zasobów między poszczególne fundusze przedstawia się następująco:
EFRR: 25,6 mld EUR, Fundusz Spójności: 7,7 mld EUR i EFS: 9 mld EUR. Sprawozdawca 
chciałby, korzystając z okazji, podkreślić znaczenie EFS w kontekście regionalnego 
ożywienia gospodarczego; środki przyznane temu funduszowi stanowią 20% dostępnych 
środków. Fundusz ten jest i musi pozostać głównym narzędziem wykorzystywanym zarówno 
przez przedsiębiorstwa, jak i władze lokalne i regionalne do zarządzania właściwymi dla 
nowoczesnej gospodarki dynamicznymi zmianami zachodzącymi w działalności 
gospodarczej. Co za tym idzie, należy go wykorzystać do zapewnienia sprawiedliwej 
równowagi między potrzebą elastyczności dla przedsiębiorców a potrzebą bezpieczeństwa 
zatrudnienia i rozwoju kariery oraz szkolenia pracowników. Jest to w opinii sprawozdawcy 
niezbędny element wszystkich lokalnych strategii gospodarczych.

EUROPEJSKA NAPRAWA GOSPODARCZA I POSTĘP W KIERUNKU BARDZIEJ CZYSTEJ I 
ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI:
Europejski plan naprawy gospodarczej nie jest zbiorem działań podejmowanych w panice w 
obliczu niespotykanego światowego kryzysu finansowego. Jest ściśle powiązany z 
proponowaną nowa unijną strategią gospodarczą, której deklarowanym celem jest tworzenie 
inteligentnej, zrównoważonej i solidarnej gospodarki oferującej wysoki poziom zatrudnienia, 
produktywności i spójności społecznej. W tym celu przewidziano kwotę 1 mld EUR na 
realizację projektów energetycznych uzgodnionych w 2009 i 2010 r. w dziedzinie 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, morskiej energii wiatrowej oraz 
infrastruktury energetycznej, a także 500 mln EUR na sfinansowanie projektów z zakresu 
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szerokopasmowych technologii internetowych na obszarach wiejskich.

POSTĘPY W ZAKRESIE RAL (ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO UREGULOWANIA)
Komisja Europejska powiadamia nas, że w okresie 2009-2010 RAL wzrosły o 16,8% i 
osiągnęły kwotę 14,2 mld EUR. Najważniejszy wzrost nastąpił w przypadku EFRR, gdzie 
RAL wzrosły do 9,8 mld EUR, a względnie najwyższy wzrost dotyczy współpracy 
transgranicznej (67,6%). 
W wieloletnim programowaniu finansowym istnienie zaległych zobowiązań, które pozostają 
do spłacenia po spełnieniu warunków spłaty, jest zupełnie normalne. Jednakże wynoszący 
67,6% wzrost RAL w zakresie współpracy transgranicznej rodzi pewne obawy, w związku z 
czym sprawozdawca zwraca się do Komisji o wyjaśnienie przyczyn tak znacznego wzrostu.

GŁÓWNE WYNIKI POLITYCZNE SPODZIEWANE W 2011 R.:
Na opublikowanej przez Komisję Europejską liście spodziewanych wyników politycznych 
szczególnie ważne miejsce zajmuje dostosowanie polityki do strategii Europa 2020 w 
zakresie promowania inteligentnego, czystszego i bardziej konkurencyjnego wzrostu 
regionalnych gospodarek. W tym względzie szczególne znaczenie ma wyznaczony przez 
Komisję cel podnoszenia świadomości i zwiększania poczucia odpowiedzialności
krajowych i regionalnych władz za cele strategii Europa 2020. Równie ważny jest akcent, 
jaki Komisja kładzie na centralną rolę naszej polityki w unijnej strategii wyjścia z kryzysu. 
W okresie 2009-2010 Komisja, wspierana entuzjastycznie przez Parlament, opracowała 
koncepcję makroregionów. W 2011 r. szczególnie ważne będzie rozwijanie tych 
makroregionów z naciskiem na strategię dla regionu Morza Bałtyckiego we wszystkich jej 
aspektach, w tym jeśli chodzi o pilotażowy projekt na rzecz ułatwienia stowarzyszenia z 
Rosją i właściwego wdrożenia strategii dunajskiej.

PROJEKTY PILOTAŻOWE:
W tym roku członkowie komisji przedłożyli wiele potencjalnych projektów pilotażowych 
(16), z których kilka dotyczy specyficznych potrzeb makroregionu dunajskiego; jeden z tych 
projektów przedstawiam w niniejszej opinii i mam nadzieję, że komisja go poprze.
Tytuł projektu pilotażowego, który chciałbym przedstawić, brzmi:
Ku wspólnej tożsamości regionalnej i pojednaniu narodów makroregionu dunajskiego;
w projekcie tym proponuje się:

organizację programów szkoleniowych i seminariów dla młodzieży w celu podkreślenia 
wspólnej tożsamości regionalnej narodów żyjących w makroregionie dunajskim; programy 
organizowane dzięki edukacji obywatelskiej i możliwości wymiany kulturowej przyczynią się 
do progresywnego, zrównoważonego, europejskiego i nastawionego na przyszłość wymiaru 
współistnienia. Projekt pilotażowy promuje zatem społeczną i gospodarczą stabilność w 
danych regionach, obejmując zwłaszcza działania na rzecz wspierania spójności między 
wspólnotami, oraz podkreśla wartość dodaną współpracy ponadnarodowej. 
Kwalifikującym się obszarem jest makroregion dunajski i kraje sąsiadujące, zgodnie z 
europejską polityką sąsiedztwa. Uczestnicy programów kwalifikujących się do otrzymania 
finansowania pochodzą z co najmniej 3 państw członkowskich z regionu.

WNIOSEK:
W obecnych niespotykanych globalnych warunkach ekonomicznych środki udostępnione na 
ten obszar polityki, który najbardziej przyczynia się do rozwoju gospodarki realnej, będą 
miały decydujące znaczenie, jeśli chodzi o skuteczność tej polityki i jej zdolność do 
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wspierania innowacji i pomagania krajowym i lokalnym gospodarkom w pomyślnym 
przekształcaniu się w czyste, zrównoważone, oparte na wiedzy i solidarne gospodarki. W tych 
warunkach zrozumiałe jest, że powinniśmy dążyć do wspierania postępu dzięki nowym 
pomysłom będącym przedmiotem wszystkich proponowanych projektów pilotażowych. W 
związku z tym sprawozdawca zwraca się do Komisji Europejskiej o wdrożenie wszystkich 
projektów pilotażowych, które komisja REGI zdecyduje się poprzeć.
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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. jest zdania, że kwoty przeznaczone na politykę regionalną w projekcie budżetu 
odpowiadają potrzebom Unii w zakresie jej starań na rzecz ograniczenia rozbieżności 
regionalnych i dlatego domaga się utrzymania lub, w razie potrzeby, przywrócenia 
wszystkich pozycji budżetowych działu1b;

2. odnotowuje zmiany w programowaniu finansowym na okres 2011-2013 wprowadzone w 
celu uwzględnienia pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami1;

3. z zadowoleniem przyjmuje wzrost środków na zobowiązania o 3,2% do kwoty 
50 970 100 000 EUR, co pozostawia margines 16,9 mln EUR, oraz wzrost środków na 
płatności o 16,9% do kwoty 42 540 800 000 EUR oraz oczekuje, że przyczyni się to 
rzeczywiście do naprawy gospodarczej w Europie i płynnej transformacji gospodarki 
zgodnie z celami strategii Europa 2020; ubolewa jednakże z powodu niskiego poziomu 
marginesu w dziale 1b (16,9 mln EUR);

4. wzywa Komisję do wsparcia i wdrożenia wszystkich projektów pilotażowych 
zaproponowanych przez Komisję Rozwoju Regionalnego;

5. wzywa Komisję do opracowania projektu pilotażowego mającego na celu promowanie 
wspólnej tożsamości regionalnej i pojednania narodów, np. w makroregionie dunajskim; 
uważa, że te projekty pilotażowe powinny obejmować programy szkoleniowe i seminaria 
organizowane dla młodzieży w celu zwiększania możliwości wymian kulturowych i 
przyczyniania się do progresywnego, zrównoważonego, europejskiego i nastawionego na 
przyszłość wymiaru współistnienia; jest zdania, że mogłoby to wesprzeć społeczną i 
gospodarczą stabilność w danym regionie.

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


