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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, że z jednej strony konsolidacja fiskalna powinna iść w parze z inwestycjami 
niezbędnymi do realizacji celów Traktatów, a z drugiej strony – równoważyć negatywne 
skutki kryzysu;

2. podkreśla, że polityka spójności już dawno udowodniła swoją wartość dodaną jako 
niezbędne narzędzie inwestycyjne skutecznie zapewniające wzrost gospodarczy 
i tworzenie miejsc pracy dzięki precyzyjnemu zaspokajaniu inwestycyjnych potrzeb 
regionów, tym samym przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia dysproporcji między 
nimi, ale również do naprawy gospodarczej oraz do rozwoju Unii jako całości;

3. z zaniepokojeniem odnotowuje, że przyspieszenie realizacji większości programów 
w ramach działu 1b doprowadziło pod koniec 2011 r. do znacznych zaległości 
płatniczych, które trzeba będzie usunąć poprzez udostępnienie w 2012 r. wystarczających 
środków na pokrycie płatności;

4. wyraża również obawę, że w roku 2013 braki te mogą się zwiększyć, tymczasem 
wdrożenie w ramach działu 1b będzie prawdopodobnie nadal przyspieszać; wzywa Radę 
i Komisję do niezwłocznego dokonania wraz z Parlamentem analizy i oceny danych 
liczbowych i wymogów w trosce o wdrożenie przewidziane na rok 2013; wskazuje, że 
brak środków na płatności może zaszkodzić obecnie dobrze funkcjonującym programom;

5. wzywa również Radę i Komisję, aby przeprowadziły staranną ocenę rzeczywistych 
potrzeb w zakresie płatności na 2013 r. w ramach działu 1b, aby nie dokonywały żadnych 
cięć, które są nierealne lub niewystarczająco uzasadnione, i aby nie podejmowały decyzji, 
które pozostają w sprzeczności z prognozami przedstawionymi przez same państwa 
członkowskie i są wykorzystywane jako podstawa sporządzanego przez Komisję projektu 
budżetu; podkreśla w związku z tym, że będzie się sprzeciwiać ewentualnemu 
zmniejszaniu poziomu płatności w porównaniu z potrzebami oszacowanymi na 
wspomnianej podstawie przez Komisję.


