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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o włączenie do swojego sprawozdania następujących wskazówek:

- uwzględniając art. 312 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
stanowi, że Rada przyjmuje jednomyślnie rozporządzenie określające wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, której ten udziela 
większością absolutną,

- uwzględniając art. 312 ust. 3 TFUE, który stanowi jednoznacznie, że WRF określają 
kwoty rocznych pułapów środków na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków 
oraz rocznego pułapu środków na płatności, co wymaga, by Parlament i Rada trzymały się
w negocjacjach w sprawie WRF przypisanych im w Traktacie ról i pozwalały na to, aby 
kształt polityki spójności był uzgadniany w ramach zwykłej procedury ustawodawczej 
zgodnie z art. 177 TFUE;

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych i zasobów własnych1 Parlament podkreślił, że budżet UE, a w szczególności 
wydatki na politykę spójności, przyczynia się w znaczący sposób do wzrostu 
strategicznych inwestycji o europejskiej wartości dodanej i do powrotu europejskiej 
gospodarki na właściwy tor wzrostu gospodarczego i konkurencyjności;

B. mając na uwadze, że WRF na lata 2014-2020 należy postrzegać jako główny instrument 
pozwalający ustalić zawczasu, czy cele strategii „Europa 2020” zostaną osiągnięte
w wystarczającym stopniu, do czego konieczne jest, aby w bieżących negocjacjach odejść 
od mentalności skupionej na kryzysie i dążyć do opracowania stabilnego i racjonalnego 
budżetu, który zagwarantuje wzrost gospodarczy i zatrudnienie a w konsekwencji wysoki 
poziom życia i bezpieczeństwa obywateli UE;

C. mając na uwadze, że polityka spójności, która jest mechanizmem przyczyniającym się do 
właściwego zaangażowania wszystkich regionów UE na jednolitym rynku, powinna 
pozostać głównym filarem europejskiej solidarności;

D. mając jednak na uwadze, że potrzebne są reformy polityki spójności, aby stała się ona 
polityką bardziej ukierunkowaną na wyniki i przyjazną beneficjentom a tym samym 
bardziej racjonalną pod względem kosztów;

E. mając na uwadze, że polityka spójności powinna zapewniać sprawiedliwy dostęp do 
zasobów i odpowiadać faktycznym potrzebom wszystkich regionów UE w zakresie 
rozwoju, co wymaga elastyczności w ustalaniu celów i priorytetów inwestycyjnych, 
niezależnie od konieczności inwestowania np. w badania i rozwój oraz innowacje, oraz że 
jest ona najważniejszym narzędziem przyczyniającym się do realizacji strategii „Europa 
2020”, która ma być powiązana z polityką spójności w odpowiedni sposób, tzn. za 
pomocą „schodów do doskonałości”;

                                               
1 P7_TA(2012)0245.



PE492.590v01-00 4/4 PA\906160PL.doc

PL

F. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej” Parlament potwierdził swoje 
zaangażowanie w obronę silniejszej polityki spójności, nalegając na przeznaczanie na nią 
odpowiedniego poziomu zasobów;

G. mając na uwadze, że kwotę 376 miliardów EUR na politykę spójności, którą 
zaproponowała Komisja we wniosku dotyczącym rozporządzenia określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, należy postrzegać jako minimalny poziom 
stabilnego finansowania, powinna ona zatem stanowić czerwoną linię w przyszłym 
stanowisku negocjacyjnym Parlamentu.


