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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

WPROWADZENIE:
Mimo iż ożywienie gospodarcze w różnych państwach członkowskich przebiega różnie, 
Komisja opiera się na prognozach przewidujących przywrócenie wzrostu w drugiej połowie 
2012 r. i w związku z tym opracowuje działania mające wspierać wzrost i tworzenie miejsc 
pracy w celu zapewnienia europejskiej gospodarce koniecznych inwestycji i zatrudnienia. 
W tym kontekście, proponując nieznaczne zwiększenie środków na zobowiązania, 
ograniczone do korekty inflacyjnej, oraz mając na celu znaczne zwiększenie poziomu 
płatności, Komisja wyznaczyła pięć głównych priorytetów dla projektu budżetu na rok 2013, 
mianowicie inwestycje mające stymulować wzrost sprzyjający tworzeniu miejsc pracy, 
odpowiedzialny i realistyczny budżet, kontrolę wyników, wprowadzenie dyscypliny 
administracyjnej i integrację Chorwacji.

Sprawozdawca podziela opinię Komisji o niezaprzeczalnej wartości dodanej unijnej polityki 
spójności oraz jej roli jako kluczowego obszaru polityki skierowanego na inwestycje, który 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie miejsc pracy i wspieranie wzrostu gospodarczego. 
Podkreśla jednak, że podczas gdy zasoby budżetowe z działu 1b należy wykorzystywać 
w celu dostosowania obszarów polityki do celów strategii „Europa 2020”, założenia polityki 
spójności, a w szczególności zmniejszenie różnic regionalnych oraz spójność społeczna, 
gospodarcza i terytorialna, pozostają kwestią o najwyższym znaczeniu. 

PRZYWRÓCENIE PROJEKTU BUDŻETU:
Ustanawiając przepisy budżetowe, Komisja dokonała zatem oceny potrzeb budżetowych, 
biorąc pod uwagę postanowienia i ramy perspektywy finansowej na lata 2007–2013 oraz 
porozumienie międzyinstytucjonalne, dostosowując wszystkie wielkości do odpowiednich 
decyzji i przepisów. 

Zdaniem sprawozdawcy jedyną instytucją, która dysponuje informacjami dającymi obraz 
realnych potrzeb budżetowych wszystkich 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 środki budżetowe i fundusze przedstawia się 
następująco:
Ogółem środki na zobowiązania na fundusze strukturalne (EFRR i EFS) wynoszą 42 144,7 
mln EUR, a na Fundusz Spójności – 12 354,2 mln EUR, co stanowi ogólny wzrost o 3,3% 
w porównaniu z rokiem 2012. Wzrost środków na płatności jest znacznie wyższy – wzrosły 
one o 11,7% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniosły 48 975 mln EUR, co stanowiło również 
próbę ograniczenia wzrostu zobowiązań pozostających do spłaty. Należy jednak zauważyć, że 
szacunki Komisji dotyczą wyłącznie roku 2013 i zakładają, że potrzeby w zakresie płatności 
z poprzednich lat zostaną uprzednio zaspokojone, a w związku z tym każde odstępstwo w tym 
zakresie będzie prowadzić do niewystarczających środków na płatności.

GŁÓWNE WYNIKI POLITYCZNE SPODZIEWANE W 2012 R.:
Główne osiągnięcia polityczne spodziewane przez Komisję obejmują dostosowanie polityki 
spójności do celów strategii „Europa 2020” oraz wykorzystanie polityki spójności jako 
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skutecznego instrumentu walki z kryzysem poprzez wspieranie najbardziej potrzebujących 
państw członkowskich, takich jak państwa objęte programami UE/MFW. W tym kontekście 
Komisja podjęła inicjatywę zmierzającą do zaproponowania państwom członkowskim 
przesunięcia jeszcze nieprzydzielonych funduszy w ramach funduszy strukturalnych tam, 
gdzie to tylko możliwe, w celu wsparcia działań, które mają rozwiązać problem bezrobocia 
wśród młodzieży i wspierać MŚP, i rozpoczęła w tej dziedzinie wspólną inicjatywę 
z ośmioma państwami członkowskimi. Inne kluczowe obszary obejmują również ramy 
prawne, mechanizmy realizacji w przyszłym okresie programowania oraz wdrożenie 
wspólnych ram strategicznych. W związku z tym Komisja pragnie skupić się na omawianiu 
z państwami członkowskimi priorytetów strategicznych w dziedzinie inwestycji na lata 2014–
2020 oraz na etapach przygotowawczych programów operacyjnych. Ponadto planuje się 
kontynuację prac nad strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i strategią 
UE na rzecz Dunaju, a prace nad strategią atlantycką będą kontynuowane wspólnie z DG ds. 
Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa. Ponadto Komisja planuje prace nad konsolidacją 
pozycji Chorwacji jako państwa członkowskiego od 1 lipca 2013 r..

PROJEKTY PILOTAŻOWE I POMOC TECHNICZNA:
W tym roku państwa członkowskie ponownie zaproponowały ograniczoną liczbę 
ewentualnych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a większość z nich 
dotyczy przedłużenia uprzednio zatwierdzonych działań, do których należą „Forum 
atlantyckie na rzecz strategii UE–Atlantyk”, „Dążenie do wspólnej tożsamości regionalnej, 
pojednania narodów oraz współpracy gospodarczej i społecznej obejmującej 
ogólnoeuropejską platformę wiedzy fachowej i doskonałości w makroregionie Dunaju”,
„Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej 
UE na skalę globalną”, „Określenie modelu zarządzania dla regionu Dunaju Unii Europejskiej 
– lepsza i skuteczna koordynacja”, jak również „Wspieranie Majotty lub każdego innego 
terytorium, którego to może dotyczyć, poprzez zmianę jego statusu na region najbardziej 
oddalony”.

Proponowane nowe działania obejmują działanie przygotowawcze na rzecz opracowania 
strategii makroregionalnych w regionie śródziemnomorskim, projekt pilotażowy dotyczący 
obecnego i planowanego potencjału ekonomicznego w regionach greckich innych niż region 
Aten jako model konwergencji regionów w UE, a także projekt pilotażowy na rzecz 
stworzenia platformy usługowej dla działalności eksportowej MŚP.

Proponowana jest również kontynuacja działania „Pomoc techniczna i upowszechnianie 
informacji na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz 
pogłębionej wiedzy o strategii makroregionalnej”, które w związku z tym powinno się znaleźć 
wśród poprawek do projektu budżetu.
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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 dział 1b w projekcie budżetu odpowiadają 
minimalnym potrzebom i celom Unii w zakresie polityki regionalnej, i dlatego domaga się 
utrzymania lub, w razie potrzeby, przywrócenia wszystkich pozycji budżetowych działu 
1b;

2. podkreśla, że skuteczna i efektywna realizacja polityki regionalnej ma kluczowe 
znaczenie dla naprawy gospodarczej i osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
ponieważ przyczynia się nie tylko do utworzenia właściwych ram dla stałego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, lecz także, co jest równie 
ważne, do skutecznej redukcji różnic między regionami oraz osiągnięcia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej;

3. z zadowoleniem przyjmuje wzrost środków na zobowiązania w dziale 1b o 3,3%, co daje
kwotę 54 499 mln EUR, i środków na płatności o 11,7%, co daje kwotę 48 975 mln EUR, 
w porównaniu z rokiem 2012, przy czym ta ostatnia kwota uwzględnia zmniejszenie 
o 33,2%, do kwoty 1 923 mln EUR, środków na płatności w związku z zamknięciem 
ksiąg za okres 2000–2006; 

4. wzywa Komisję do wsparcia i wdrożenia wszystkich projektów pilotażowych, działań 
przygotowawczych i środków pomocy technicznej zaproponowanych przez Komisję 
Rozwoju Regionalnego w dziale 1b.


