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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 
regiony nadają się najlepiej do aktywnej realizacji tej polityki, w związku z czym 
sektoryzacja przynosi efekty odwrotne do zamierzonych;

2. jest zdania, że polityka spójności stanowi istotny element strategii „UE 2020”, a dobra 
polityka spójności jest warunkiem skutecznego wspólnotowego działania UE;

3. 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 wielopoziomowy system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; potwierdza swoje stanowisko wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie polityki 
regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

4. podkreśla, że polityka spójności, dysponując największym budżetem indywidualnym, jest 
od kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

5. wskazuje na fakt, że nowoczesna polityka spójności musi sprostać nowym wyzwaniom,
w związku z czym należy określić priorytety:

– potrzebujemy zrównoważonego wzrostu gospodarczego o pozytywnym wpływie na 
rynek pracy zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich;
– potrzebujemy dobrze funkcjonującej i nowoczesnej infrastruktury (transport, 
komunikacja, woda i ścieki, odpady, energia);
– w polityce spójności koncentrujemy się na większym wspieraniu:

i) badań, rozwoju i innowacji,
ii) kształcenia, szkolenia i dokształcania,
iii) zintegrowanego rozwoju miast (w tym np. propagowania efektywności 
energetycznej budynków),
iv) wymiaru społecznego,
v) małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będących siłą napędową rozwoju 
gospodarczego i społecznego regionów;

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać integralnym elementem polityki spójności i że 
należy go wzmocnić; domaga się ściślejszej koordynacji polityki spójności, aby 
odpowiednio uwzględnić regiony wiejskie i skuteczniej wykorzystywać środki finansowe;

7. zwraca uwagę na fakt, że należy wspierać wszelkie formy współpracy terytorialnej;

                                               
1 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 38.
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8. domaga się szczególnego wspierania najmniej uprzywilejowanych regionów UE 27 
zgodnie z ideą solidarności; jednocześnie podkreśla konieczność wzmocnienia celu 2 i 
przyjęcia odpowiednich zasad przejściowych;

9. uważa, że sektoryzacja strategii politycznych osłabiłaby regiony, ponieważ sprzyja 
fragmentaryzacji, przy czym rzeczywiste osiągnięcie celu umożliwiają jedynie 
zintegrowane podejścia; stwierdza, że to właśnie regiony już obecnie wnoszą znaczący 
wkład np. w dziedzinie łagodzenia zmian klimatu, badań i rozwoju, innowacji i rozwoju 
technologii i będą to czyniły również w przyszłości; w tym kontekście wskazuje na 
najważniejsze wyniki przedstawione przez Komisję w sprawozdaniu podsumowującym w 
sprawie oceny ex post EFRR za lata 2000-2006, takie jak 1,4 mln nowych miejsc pracy, 
38 tys. dofinansowanych projektów badawczych i ponad 800 tys. MŚP, które otrzymały 
wsparcie;

10. podkreśla, że skuteczna polityka spójności wymaga odpowiednich ram finansowych, które 
nie mogą być w żadnym razie mniejsze niż w obecnym okresie programowania na lata 
2007-2013;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach muszą być wydatkowane w przejrzysty i skuteczny 
sposób, podlegać jak najprostszemu systemowi regulacji i że należy nimi dobrze 
gospodarować;

12. podkreśla, że lepsze połączenie różnych instrumentów finansowych, takich jak dotacje, 
pożyczki lub fundusze rewolwingowe, może przyczynić się do efektywniejszego 
wykorzystania środków;

13. domaga się, by w przyszłości kontrola wydatków koncentrowała się w większym stopniu 
na wynikach;

14. 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 w przeszłości i że w żadnym wypadku nie powinien 
być krótszy; podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r. zapewniłby ponadto wyraźne 
powiązanie ze strategią „UE 2020”;

15. podkreśla, że należy utrzymać współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub n+3, z 
możliwością zwiększenia elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, do których może 
dojść zgodnie z oczekiwaniami w następnym okresie programowania; domaga się, by 
niewydane środki przekazywać innym regionom zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z funduszy zgromadzonych w kontekście polityki 
spójności nie wolno wykorzystywać jako „instrumentu penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to skutki odwrotne do zamierzonych w odnośnych 
regionach, państwach członkowskich i całej UE;

17. podkreśla wysoką wartość europejską sukcesów polityki spójności w zakresie 
solidarności; zauważa, że solidarność nie jest jednokierunkowa, i dlatego podkreśla, że 
wszystkie regiony UE muszą mieć dostęp do polityki spójności;
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18. jest zdania, że dzięki temu bardziej widoczne będzie nie tylko wsparcie udzielane 
regionom, ale zwiększy się też rozpoznawalność UE w regionach, i wskazuje na fakt, że 
poprawa działań promocyjnych w państwach członkowskich przyczyniłaby się do 
wsparcia tej inicjatywy;

19. podkreśla zdecydowanie, że polityka spójności jako jedyna europejska dziedzina polityki 
może być zarówno „inteligentna”, „ekologiczna”, jak i „integracyjna” w kontekście 
strategii „UE 2020”; zauważa, że uwypukla to ponownie znaczenie polityki spójności 
postrzeganej jako całość, i odrzuca jej rozbijanie na różne pozycje budżetowe.


