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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie gotowości państw członkowskich UE do skutecznego i terminowego 
rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności
(2013/2095(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 174 i nast. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
(COM(2013)0246),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania 
Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności 
i polityki regionalnej UE po 2013 r.3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie aktualnej sytuacji 
i przyszłych synergii na rzecz większej skuteczności EFRR i innych funduszy 
strukturalnych4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przyszłości 
Europejskiego Funduszu Społecznego5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dobrego sprawowania 
rządów w odniesieniu do polityki regionalnej UE: procedury wsparcia i kontroli przez 
Komisję Europejską6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poziomu 
wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: wnioski 

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
2 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 21.
3 Dz.U. C 371 E z 20.12.2011, s. 39.
4 Dz.U. C 390 E z 18.12.2012, s. 27.
5 Dz.U. C 371 E z 20.12.2011, s. 41.
6 Dz.U. C 169 E z 15.6.2012, s. 23.
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dotyczące przyszłości polityki spójności w UE1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. pt. „Wkład polityki 
regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii »Europa 2020«” 
(COM(2011)0017) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SEC(2011)0092),

– uwzględniając ósme sprawozdanie Komisji z postępów w dziedzinie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej z dnia 26 czerwca 2013 r. (COM(2013)0463),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. pt. „Polityka spójności: 
sprawozdanie strategiczne 2013 dotyczące realizacji programów na lata 2007–2013” 
(COM(2013)0210) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SWD(2013)0129),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 kwietnia 2012 r. zatytułowany 
„Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych – elementy europejskiego kodeksu” postępowania w zakresie partnerstwa 
(SWD(2012)0106),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 14 marca 2012 r. zatytułowany 
„Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014–2020 – Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i 
Rybacki” (SWD(2012)0061, części I i II),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie roli i priorytetów polityki spójności w ramach strategii 
„Europa 2020” (CESE 994/2011 – ECO/291),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
grudnia 2012 r. w sprawie zasady partnerstwa we wdrażaniu wspólnych strategicznych 
funduszy ramowych – elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 
partnerstwa (CESE 1396/2012 – ECO/330),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Inwestycje 
społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014–2020”, (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– uwzględniając rezolucję Komitetu Regionów z 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. „Pakiet 
legislacyjny w sprawie polityki spójności po roku 2013” (2013/C 62/01),

– uwzględniając projekt opinii Komitetu Regionów z 7–9 października 2013 r. w sprawie 
zaleceń dotyczących racjonalizacji wydatków (COTER-V-040),

                                               
1 Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 22.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Budżetowej z dnia… (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie są w trakcie procesu przygotowywania umów 
partnerskich oraz programów operacyjnych na nowy okres programowania 2014–2020;

B. mając na uwadze, że przewiduje się, iż ostateczne porozumienie w kwestii ram prawnych 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie osiągnięte przed końcem 
2013 r.;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów określa wspólne 
zasady dla pięciu unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego;

D. mając na uwadze, że polityka spójności ma na celu ograniczenie nierówności istniejących 
miedzy regionami UE poprzez ukierunkowanie finansowania na wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

E. mając na uwadze, że polityka spójności, która stanowi główną politykę służącą rozwojowi 
UE, przyczynia się do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w większości państw 
członkowskich;

F. mając na uwadze, że należy dołożyć wszelkich możliwych starań w celu dopilnowania, 
aby realizacja i wdrożenie programów dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020 
były możliwie najbardziej uproszczone dla wszystkich organów i beneficjentów;

Zapewnienie terminowego rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności

1. uznaje, że finansowanie w ramach polityki spójności doprowadziło w ostatnich latach do 
pomyślnego zainwestowania miliardów euro w tworzenie nowych miejsc pracy, 
wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć oraz rozwój połączeń transportowych na 
terytorium UE;

2. podkreśla przy tym, że nierówności między regionami UE cały czas istnieją, a w 
niektórych przypadkach ulegają pogłębieniu, oraz że nieprzerwane inwestowanie 
funduszy unijnych na szczeblu regionalnym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby 
wsparcie w dalszym ciągu trafiało do obszarów, które potrzebują gospodarczej i 
społecznej regeneracji;

3. podkreśla, jak ważne jest dopilnowanie, aby państwa członkowskie i regiony były 
przygotowane do rozpoczęcia wdrażania nowego okresu finansowania w ramach polityki 
spójności tak szybko jak to możliwe na początku 2014 r.;

4. podkreśla, iż aby było to możliwe, należy jak najszybciej zakończyć negocjacje dotyczące 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów;
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5. podkreśla konieczność możliwie najszybszego przyjęcia wieloletnich ram finansowych w 
celu określenia budżetu dla polityki spójności oraz terminowego uruchomienia 
programów;

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów 

6. z zadowoleniem przyjmuje ulepszenia rozporządzenia, które wprowadzą bardziej 
zdecydowane i zintegrowane podejście do finansowania w ramach polityki spójności 
poprzez wspólne ramy strategiczne; uznaje to za kluczowe z perspektywy dopilnowania, 
aby projekty miały większe oddziaływanie i dawały namacalne rezultaty;

7. z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące wprowadzenia środków służących 
uproszczeniu w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych; uważa, że uproszczenie procesu dla wnioskodawców oraz 
instytucji zarządzających będzie stanowiło wartość dodaną unijnego finansowania;

8. uznaje, że polityka spójności może w znaczący sposób przyczynić się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” i z tego względu podkreśla znaczenie dostosowania polityki 
spójności do celów strategii „Europa 2020” poprzez koncentrację tematyczną na 
ograniczonej liczbie celów; podkreśla, że powinno się w tym celu przyjąć elastyczne 
podejście, co umożliwi dopasowanie się do potrzeb lokalnych i regionalnych;

9. podkreśla znaczenie strategii inteligentnej specjalizacji jako sposobu na uzupełnianie 
celów strategii wzrostu „Europa 2020” poprzez koncentrowanie się na rozpoznawaniu i 
maksymalizowaniu obszarów silnych pod względem konkurencyjności, dzielenie się 
najlepszymi praktykami oraz integrowanie badań, innowacji i edukacji przez partnerstwa 
obejmujące całą UE;

10. podkreśla, że chociaż środki dotyczące uwarunkowań obowiązują już w ramach polityki 
spójności, celem następnego okresu programowania będzie zwiększenie skuteczności 
finansowania poprzez uzależnienie wypłaty środków od spełnienia określonych kryteriów;

11. zauważa, że przyjęcie zmian wprowadzonych przez rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów może spowodować pewne opóźnienia w przygotowaniu umów partnerskich 
oraz programów operacyjnych;

Postępy w państwach członkowskich 

12. podkreśla, iż jasne jest, że państwa członkowskie znajdują się na bardzo różnych etapach 
przygotowań; uznaje, że choć niektóre państwa członkowskie czynią zadowalające 
postępy i przedłożyły już Komisji do zatwierdzenia swoje projekty umów partnerskich, 
inne pozostają w tyle;

13. zauważa, że zasadniczo nowsze państwa członkowskie (UE12), które doświadczyły części 
programów na lata 2000–2006 oraz wszystkich programów na lata 2007–2013, są na 
zaawansowanym poziomie przygotowań w porównaniu z niektórymi państwami UE15;

14. podkreśla, że niektóre państwa członkowskie nadal borykają się z istotnymi 
ograniczeniami budżetu na następny okres programowania, podczas gdy w innych ciągle 
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trwa debata na temat podziału budżetu w ramach państw członkowskich; uznaje, że 
obydwie kwestie mogły spowodować opóźnienie w przygotowaniach;

15. podkreśla, że państwa członkowskie, które są na zaawansowanym etapie przygotowań do 
kolejnego okresu finansowania w ramach polityki spójności przedłożyły Komisji swoje 
projekty umów partnerskich oraz programów operacyjnych do nieformalnego wglądu w 
czerwcu i w lipcu 2013 r.;

16. uznaje, że wiele państw członkowskich, które dobrze sobie radzą, rozpoczęło proces 
przygotowań już na początku 2010 r. poprzez zaproszenie właściwych zainteresowanych 
stron do zabrania głosu w dyskusjach na temat formułowania potrzeb i priorytetów; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem wysiłki podjęte w celu możliwie wczesnego rozpoczęcia 
procesu przygotowań i uważa, że wyraźnie sprzyja to większej gotowości;

17. podkreśla, że zaawansowany stopień przygotowań zależy od tego, czy właściwe organy 
oraz organizacje mają odpowiednie możliwości, aby zainwestować czas i środki w 
przygotowania na wczesnym etapie;

18. uznaje, że zaawansowany stopień przygotowań oznaczał, że w niektórych przypadkach 
ocenę ex-ante oraz oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono terminowo, a we 
wrześniu i październiku 2013 r. wprowadzono na podstawie wyników tych ocen poprawki 
do projektów;

19. uznaje, że niektóre państwa członkowskie doświadczyły presji politycznej oraz zmian 
rządów, co mogło zahamować przygotowania do kolejnego okresu programowania; 
podkreśla, że w takich przypadkach istotne dla kontynuowania przygotowań są korzyści 
płynące z posiadania systemów gwarantujących kontynuowanie prac administracyjnych 
niezależnie od zmiany rządu;

20. zwraca również uwagę na konieczność egzekwowania przygotowań do finansowania w 
zakresie polityki spójności na szczeblu politycznym w celu dopilnowania, aby 
sfinalizowanie umowy partnerskiej stanowiło dla rządów priorytet;

Postępy w zakresie umów partnerskich i programów operacyjnych

21. zauważa, że niektóre państwa członkowskie planują zmianę treści swoich programów 
operacyjnych, w tym zmianę w kierunku programów wielokrotnego finansowania lub 
ograniczenie liczby programów operacyjnych na szczeblu regionalnym;

22. uznaje potencjalne trudności związane z przygotowaniem umów partnerskich w 
państwach członkowskich, w których funkcjonują samorządy regionalne, ze względu na 
obawy poszczególnych regionów; podkreśla, iż skala kontroli przyznana regionalnej 
administracji różni się znacznie w zależności od ustaleń organizacyjnych w 
poszczególnych państwach członkowskich, przez co niektóre regiony są niezwykle 
aktywne i mają niemal całkowitą kontrolę nad większością aspektów finansowania w 
ramach polityki spójności oraz są w większym stopniu reprezentowane w umowach 
partnerskich;

23. podkreśla, że jednym ze sposobów dopilnowania, aby podejście do umów partnerskich 
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funkcjonowało w państwach członkowskich o zdecentralizowanej administracji, jest 
zawarcie w umowach partnerskich odrębnych rozdziałów sporządzonych przez 
administracje regionalne; podkreśla, że takie podejście zapewnia bardziej bezpośrednie 
zaangażowanie administracji samorządowej posiadającej uprawienia w odniesieniu do 
europejskich programów finansowania w opracowywanie umów partnerskich oraz sprawi, 
że będzie ona miała możliwość opracowania własnych pomysłów dotyczących 
programowania i mechanizmów realizacji;

24. uznaje jednak, że może mieć to negatywny wpływ na stan przygotowania państw 
członkowskich jako całości, jeżeli co najmniej jedna administracja regionalna będzie 
opieszale opracowywać swoje rozdziały do umów partnerskich;

25. wskazuje, że istnieją dowody potwierdzające, że przygotowania w państwach 
członkowskich składających się z silnych przedstawicielstw regionalnych mogą 
przebiegać wolniej; podkreśla, że państwa członkowskie często mają na szczeblu 
regionalnym wiele programów operacyjnych, co wpływa na zwiększenie biurokracji i 
wymaga ściślejszej kontroli ze strony władzy centralnej;

26. podkreśla, że federalne państwo członkowskie może korzystać na bardziej zwięzłym, 
elastycznym i skoordynowanym podejściu do programów operacyjnych; mając to na 
uwadze, podkreśla, że posiadanie jednego programu operacyjnego w sytuacji, gdy 
wcześniej każde województwo/federacja posiadało/a własny program, daje wiele korzyści 
poprzez umożliwienie łatwiejszego dostosowania priorytetów do celów krajowych;

27. uznaje, że ograniczenie liczby programów operacyjnych początkowo wiązałoby się z 
istotnymi zmianami w zakresie zarządzania i organizacji oraz może powodować 
zwiększenie ryzyka opóźnienia ze względu na zmiany spowodowane złożonością 
wprowadzania programów operacyjnych równolegle z programowaniem na różnych 
szczeblach krajowych i regionalnych; uznaje również, że struktury polityczne w 
federalnych państwach członkowskich mogą stanowić przeszkodę w opracowaniu jednego 
programu operacyjnego;

28. uznaje, że zdolność do przygotowania umów partnerskich i programów operacyjnych na 
wysokim poziomie zaawansowania zależy od tego, czy państwa członkowskie 
przeprowadziły dostateczne analizy wstępne sytuacji państwa oraz przyszłych trendów; 
podkreśla, że to zapewni bardziej skuteczny wkład funduszy unijnych w realizację celów 
określonych dla danego państwa;

Doświadczenia z okresu programowania 2007–2013

29. podkreśla, że dla wielu państw członkowskich głównym problemem będzie przeniesienie 
metod i mechanizmów z okresu programowania na lata 2007–2013 do okresu po 2013 r.; 
podkreśla, że wyzwaniem jest również dopilnowanie, aby trwające projekty były nadal 
skuteczne, przy jednoczesnym opracowywaniu nowych projektów;

30. uznaje, że w wielu państwach członkowskich przygotowania zajęły więcej czasu niż 
przewidywano na początku okresu programowania 2007–2013; podkreśla, że wiele 
administracji nadrobiło stracony czas, dopilnowując, aby nowe umowy partnerskie i 
programy operacyjne były przedkładane z zachowaniem większej terminowości;
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31. uważa, że przykłady przedstawiane przez państwa członkowskie wskazują wyraźnie, iż 
koordynacja różnych środków, programów operacyjnych i funduszy wymaga poprawy, 
podobnie jak zaangażowanie organów lokalnych i organizacji regionalnych;

32. uznaje, że wśród wspólnych problemów rozpoznanych w poprzednim okresie 
programowania znalazło się zbyt szerokie definiowanie priorytetów; apeluje zatem o 
bardziej strategiczne i ukierunkowane podejście do priorytetów w przyszłości, z mniejszą 
liczbą priorytetów ukierunkowanych na poszczególne cele;

33. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż na podstawie pomyślnych doświadczeń z poprzedniego 
okresu finansowania wiele państw członkowskich dąży do poprawy lewarowania 
finansowania sektora prywatnego w celu otwarcia alternatywnych źródeł finansowania 
służących uzupełnieniu tradycyjnych metod finansowania; z tego względu podkreśla 
znaczenie korzystania z instrumentów finansowych, takich jak pożyczki i gwarancje, w 
celu wspierania współpracy między przedsiębiorstwami, organizacjami sektora 
publicznego oraz instytucjami oświatowymi;

Skuteczność funduszy

34. podkreśla, że z doświadczenia poprzednich programów finansowania jasno wynika, iż 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie pozytywnego i długoterminowego oddziaływania 
funduszy;

35. podkreśla, że koncentracja na podejściu ukierunkowanym na wyniki została wskazana 
przez wiele państw członkowskich jako cel w przygotowaniach kolejnego okresu 
finansowania; z zadowoleniem przyjmuje płynące z niektórych państw członkowskich 
przykłady sposobów przyjmowania bardziej skutecznego podejścia do definiowania z 
góry oczekiwanych wyników w celu umożliwienia ukierunkowania finansowania na 
wnioski dotyczące osiągnięcia takich celów;

36. podkreśla, że koordynacja obszarów polityki oraz uznawanie krajowych i regionalnych 
priorytetów gospodarczych i społecznych w celu zapewnienia zwiększonej efektywności 
funduszy są wymieniane przez państwa członkowskie jako niezwykle ważne;

Synergia z innymi strategiami i instrumentami

37. uważa za istotne, aby państwa członkowskie dostrzegły potencjał wzajemnego 
dostosowania wszystkich funduszy objętych rozporządzeniem w sprawie wspólnych 
przepisów;

38. jest podbudowany tym, że część państw członkowskich przymierza się do rozwoju 
stosowania nowych instrumentów, takich jak rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność, zintegrowane inwestycje terytorialne i wspólne plany działań; rozumie 
jednocześnie, że nowe instrumenty budzą mieszane uczucia oraz że dowody pokazują, iż 
rozwój kierowany przez lokalną społeczność jest wdrażany na większą skalę niż 
zintegrowane inwestycje terytorialne; uznaje, iż dopiero okaże się, na ile wstępne 
przygotowania przełożą się na pełne wdrożenie tych instrumentów;

39. uważa, że rozwój kierowany przez lokalną społeczność to doskonały sposób na 
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wspieranie oddolnego uczestnictwa lokalnych podmiotów reprezentujących różne sektory, 
czego dowodzi sukces programu LEADER w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

40. uznaje wspólne plany działań za pozytywny krok w kierunku zarządzania opartego na 
rezultatach, zgodny z jednym z nadrzędnych celów polityki spójności po 2013 r.;

Uproszczenie

41. podkreśla znaczenie wdrożenia uproszczonych metod przygotowywania i realizacji 
projektów i jest podbudowany tym, że wielu państwom członkowskim najwyraźniej udało 
się to osiągnąć;

42. zauważa, że wiele państw członkowskich wskazało uproszczenie procesu składania 
wniosków przez beneficjentów jako ważny aspekt przygotowań do kolejnego okresu 
programowania; z zadowoleniem przyjmuje to jako sposób zapewnienia sprawnego 
przebiegu przygotowania i realizacji projektów, przy ograniczeniu biurokracji, z jaką mają 
do czynienia wnioskodawcy;

43. uznaje, że e-spójność może być istotna dla ograniczenia zatorów oraz zapewnienia 
uproszczenia, a także z zadowoleniem przyjmuje wiadomości o stosowaniu jej przez 
niektóre państwa członkowskie; uważa, że mogłoby to znacząco przyczynić się do 
gotowości do przyszłych programów finansowania;

Partnerstwo

44. podkreśla, że proces podejmowania decyzji oraz formułowania umów partnerskich 
powinien obejmować współpracę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym przy 
planowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu unijnych programów finansowania w ramach 
polityki spójności, zgodnie z uproszczonym modelem wielopoziomowego sprawowania 
władzy przewidzianym w rozporządzeniach;

45. z zadowoleniem przyjmuje zwiększone zaangażowanie wszystkich odnośnych 
zainteresowanych stron, przedstawicieli lokalnych i regionalnych, organizacji 
pozarządowych, partnerów gospodarczych i społecznych, prywatnych przedsiębiorstw 
oraz uczelni, którego dowodzą przykłady podawane przez państwa członkowskie; uważa, 
że ważny jest rozwój współpracy z innymi organizacjami i zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi różne perspektywy gospodarcze i społeczne;

46. podkreśla, że zapewnianie pomyślnego partnerstwa może obejmować zarówno podejście 
oddolne, jak i odgórne; wskazuje, że podejście oddolne, obejmujące rozległe dyskusje z 
przedstawicielami społeczeństwa, sektora prywatnego i trzeciego sektora, zostało podane 
za przykład przez jedno z państw członkowskich będących na zaawansowanym poziomie 
przygotowań;

47. podkreśla, że to państwo członkowskie połączyło podejście oddolne i odgórne w celu 
dopilnowania, aby krajowe strategie stanowiące odpowiedź na sytuację 
społeczno-gospodarczą zostały uwzględnione równolegle do szerokiego zaangażowania 
na szczeblu regionalnym i lokalnym; z zadowoleniem przyjmuje ten skuteczny sposób 
zagwarantowania spełnienia wymogów strategicznych przy jednoczesnym możliwie 
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dużym zaangażowaniu w przygotowania odnośnych zainteresowanych stron;

Podsumowanie

48. wzywa do osiągnięcia porozumienia w kwestii ram prawnych polityki spójności oraz 
zakończenia negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i 
wieloletnich ram finansowych;

49. uznaje znaczenie wielopoziomowego sprawowania władzy na etapach przygotowań i 
wskazuje, że niektóre przygotowania państw członkowskich będących na 
zaawansowanym etapie przygotowań opierały się na kluczowym dialogu z 
zainteresowanymi stronami na szczeblu regionalnym i lokalnym;

50. zauważa, że aktywna i dobrze poinformowana administracja regionalna, która utrzymuje 
kontakt z Komisją, może mieć pozytywny wpływ na postęp przygotowań;

51. zaleca, aby państwa członkowskie mające poważne opóźnienia otrzymały od Komisji 
dodatkowe wsparcie w celu dopilnowania, aby ich umowy partnerskie oraz programy 
operacyjne zostały uzgodnione możliwie najszybciej;

52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy poświęcone jest temu, w jakim stopniu państwa 
członkowskie są przygotowane do kolejnego okresu finansowania w ramach polityki 
spójności. Dokument odnosi się do dowodów zebranych od różnych państw członkowskich i 
ujawnia, na ile państwa członkowskie są gotowe na kolejny okres programowania oraz jakie 
metody zastosowano na szczeblu krajowym i regionalnym. Sprawozdawca oczekuje dalszej 
debaty na temat niniejszego sprawozdania.

Jest jasne, że budżety krajowe, lokalne i regionalne w obecnym klimacie gospodarczym są 
poddane narastającej presji. Dla wielu państw członkowskich i regionów finansowanie w 
ramach polityki spójności ma zatem coraz większe znaczenie. Towarzyszy temu zwiększona 
potrzeba dopilnowania, aby pieniądze były wydawane w sposób skuteczny, co umożliwi 
obywatelom pełne czerpanie korzyści z finansowania europejskiego. Z tego względu 
kluczowe jest, aby państwa członkowskie i regiony podjęły kroki konieczne do 
przygotowania umów partnerskich i programów operacyjnych w sposób terminowy i 
skuteczny, co zapewni gotowość do jak najszybszego wdrożenia finansowania, gdy tylko 
osiągnięte zostanie porozumienie odnośnie do rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.

W kontekście zbliżania się do końcowej fazy negocjacji pakietu ustawodawczego dla polityki 
spójności na lata 2014–2020 i oczekiwanego przed końcem 2013 r. osiągnięcia porozumienia 
w sprawie wieloletnich ram finansowych można mieć nadzieję, że finansowanie w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych będzie mogło zostać przydzielone na 
projekty już na początku 2014 r. Możliwie szybkie uruchomienie projektów na początku 
2014 r. jest ważne z perspektywy maksymalnego wykorzystania funduszy europejskich w 
celu stymulowania wzrostu w regionach.
Podczas negocjacji w sprawie polityki spójności po 2013 r. Parlamentowi Europejskiemu 
udało się doprowadzić do zwiększenia koncentracji na zaangażowaniu lokalnych i 
regionalnych władz oraz zwiększenia elastyczności regionów przy ustalaniu priorytetów 
dostosowanych do określonych potrzeb terytorialnych. Parlament nadał również priorytet 
kwestiom takim jak znaczenie ukierunkowania inwestycji na stymulowanie wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności, przy uznaniu instrumentów finansowych za ważny 
mechanizm realizacji tych celów.

Umowa partnerska uzgodniona między państwem członkowskim a Komisją Europejską 
określa kluczowe elementy zarządzania programami dla wszystkich pięciu funduszy objętych 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów: Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Morskiego i 
Rybackiego.

Wyraźnie widać, że państwa członkowskie są na bardzo różnym etapie przygotowań, a 
niektóre już przedłożyły Komisji projekty swoich umów partnerskich i programów 
operacyjnych. Sprawozdawca wyjaśnia w sprawozdaniu niektóre przyczyny opóźnień, do 
których należą: zmiany wprowadzane przez państwa członkowskie do procesu przygotowań 
w porównaniu do poprzedniego okresu finansowania, np. zmiany strukturalne programów 
operacyjnych; nowe struktury administracyjne; dyskusje na temat koncentracji celów 
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tematycznych.
Kwestie partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania władzy są kluczowe dla etapów 
przygotowania i wdrożenia, a sprawozdawca uważa, że należy podtrzymywać dialog między 
państwami członkowskimi a władzami regionalnymi i lokalnymi w celu zapewnienia, aby 
finansowanie było ukierunkowane na cele krajowe i regionalne. Regionom, które mają dobre 
relacje z państwami członkowskimi na wszystkich etapach przygotowania i realizacji polityki 
spójności, udało się dopilnować, aby uwzględniono ich interesy i potrzeby.
Równie ważne dla państw członkowskich w świetle przygotowań do programów na lata 
2014–2020 są wnioski płynące z poprzedniego okresu finansowania. Sprawozdawca z 
zadowoleniem obserwuje działania wielu państw członkowskich i regionów służące dogłębnej 
analizie sukcesów i porażek programów na lata 2007–2013, które mają na celu rozszerzenie i 
ulepszenie istniejących pomysłów przy jednoczesnym opracowaniu nowych strategii, które 
zapewnią skuteczną realizację finansowania w ramach polityki spójności.
Na zakończenie sprawozdawca apeluje o terminowe zakończenie negocjacji pakietu 
ustawodawczego dla polityki spójności i przyjęcie wieloletnich ram finansowych. Pozostaje 
mieć nadzieję, że państwa członkowskie czyniące wolniejsze postępy w uzgadnianiu umów 
partnerskich i programów operacyjnych zakończą działania w terminie, umożliwiając tym 
samym możliwie szybkie uruchomienie programów w 2014 r.


