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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. podkreśla strategiczną rolę silnej i zorientowanej na wyniki polityki spójności w 
tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu w całej Unii; podkreśla, że środki z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności to znaczące składniki inwestycji 
publicznych w państwach członkowskich i ich regionach;

2. jest zaniepokojony faktem, że niepewność związana z przyjęciem wieloletnich ram 
finansowych stanowi przeszkodę dla poważnego planowania budżetowego, co jest 
źródłem obaw, jako że rok 2014 jest początkiem nowego okresu planowania, który 
dotyczy w szczególności polityki spójności;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący projektu budżetu 
korygującego nr 2/2013 na ogólną kwotę 11,2 mld EUR, z czego 9 mld EUR 
przeznaczono na politykę spójności; uważa to za pierwszy krok w wysiłkach na rzecz 
rozwiązania problemu niedoboru środków na płatności, podkreśla jednak, że kwota ta 
nie wystarczy, aby pokryć wszystkie niepokryte roszczenia płatności od 2012 r.; 
domaga się, by Rada jak najszybciej przyjęła projekt budżetu korygującego nr 2/2013;

4. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby skutecznie zajęły się 
niedociągnięciami administracyjnymi w realizacji polityki spójności w praktyce, 
gwarantując odpowiedni poziom absorpcji środków oraz rzeczywistą realizację 
ustalonych celów i założonych wyników; wzywa zatem Komisję do dalszego 
udzielania pomocy w zakresie realizacji tych celów;

5. uważa, że kolejny okres programowania jest szansą na dalszą poprawę pozytywnego 
wpływu polityki spójności i nalega, by jak najszybciej rozpoczęto przygotowywanie 
umów o partnerstwie, aby umożliwić pomyślne wdrożenie począwszy od 
1 stycznia 2014 r., a także łagodne przejście do kolejnego okresu programowania.


