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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie 7. i 8. sprawozdania Komisji Europejskiej z postępów unijnej polityki 
spójności oraz w sprawie sprawozdania strategicznego 2013 dotyczącego realizacji 
programów na lata 2007–2013

(2013/2008(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji pt. „Siódme sprawozdanie z postępów w dziedzinie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” z dnia 24 listopada 2011 r. 
(COM(2011)0776) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SEC(2011)1372),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji pt. „Ósme sprawozdanie z postępów w dziedzinie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – Regionalny i miejski wymiar kryzysu” 
z dnia 26 czerwca 2013 r. (COM(2013)0463) oraz towarzyszący mu dokument roboczy 
służb Komisji (SWD(2013)0232),

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

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. 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, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie polityki spójności:  
inwestowanie w realną gospodarkę1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności 
i polityki regionalnej UE po 2013 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 
spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”3,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 

                                               
1 Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 113.
2 Dz.U. C 371 E z 20.12.2011, s. 39.
3 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 120.
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (COM(2011)0614),

– uwzględniając 4. sprawozdanie monitorujące Komitetu Regionów w sprawie strategii 
„Europa 2020”, Komitet Regionów, październik 2013 r.,

– uwzględniając wspólny dokument Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i 
Miejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego Komisji zatytułowany „Polityka spójności UE na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu w Europie”, lipiec 2013 r.,

– uwzględniając ekspertyzę opublikowaną przez Parlament Europejski „Polityka spójności 
po 2013 r.: ocena krytyczna wniosków ustawodawczych”, czerwiec 2012 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że dowody empiryczne wykazują, że kryzys gospodarczy i finansowy 
doprowadził do zatrzymania procesu konwergencji, a nawet do jego cofnięcia, w ten 
sposób zaostrzając różnice między regionami i kończąc długi okres, w którym różnice 
regionalne PKB na jednego mieszkańca oraz bezrobocie w UE stale się zmniejszały, 
jednocześnie powodując poważne konsekwencje dla słabszych regionów Unii;

B. mając na uwadze wzrost deficytu środków publicznych oraz coraz większą presję, jakiej 
poddawane są te środki, zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i na szczeblu 
UE, podczas gdy kryzys i spowodowana przez kryzys recesja, jak również kryzys 
zadłużeniowy w kilku państwach członkowskich, zmusiły państwa członkowskie do 
przeprowadzenia istotnych i pogłębionych reform strukturalnych, które przyczyniły się do 
przywrócenia konkurencyjności cenowej oraz stabilności finansów publicznych, 
prowadząc do cięcia przede wszystkim wydatków sprzyjających wzrostowi;

C. mając na uwadze, że polityka konsolidacji fiskalnej spowodowała wzrost znaczenia i roli 
polityki spójności jako źródła inwestycji publicznych, szczególnie poniżej szczebla 
krajowego, jako że finansowanie tej polityki stanowi ponad połowę ogółu inwestycji 
publicznych w znacznej liczbie państw członkowskich i regionów;

D. mając na uwadze, że udział w realizacji celów strategii „Europa 2020” ma bardzo 
zdecydowany wymiar regionalny, który należy brać pod uwagę przy przygotowywaniu i 
wdrażaniu programów kolejnej generacji w ramach polityki spójności i innych dziedzin 
polityki inwestycyjnej UE;

E. mając na uwadze, że w ramach polityki spójności nacisk kładziono dotychczas raczej na 
absorpcję niż na definiowanie i monitorowanie celów oraz ocenę ich realizacji, a 
jednocześnie systemy monitorowania i oceny nie doprowadziły do pełnego osiągnięcia 
celów w postaci lepszego zdefiniowania zróżnicowanych założeń dostosowanych do 
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specyfiki regionalnej, cech charakterystycznych i potrzeb regionów;

F. mając na uwadze, że polityka spójności w dalszym ciągu pozostanie głównym źródłem 
finansowania publicznego w UE w kontekście wieloletnich ram finansowych 2014–2020, 
oraz mając na uwadze, że w nowych ramach polityki spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w kilku uznawanych za najważniejsze 
obszarach, takich jak zatrudnienie (szczególnie zatrudnienie młodzieży), edukacja i 
szkolenia, MŚP, innowacje, energia, środowisko oraz rozwój obszarów miejskich i 
dużych miast;

G. mając na uwadze, że partnerstwo i wielopoziomowe sprawowanie rządów stanowią 
ogólne zasady horyzontalne zmierzające do realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w 
kontekście kolejnych ram prawnych polityki spójności;

1. uważa, że obecnie istnieją wystarczające dowody, że sama polityka konsolidacji 
budżetowej nie wystarczy do umocnienia wzrostu i wspierania inwestycji, które prowadzą 
do tworzenia trwałych miejsc pracy wysokiej jakości, co wymaga również środków 
wsparcia gospodarki i sprzyjania rozwojowi, który w dalszym ciągu jest skromny i 
niepewny, zmierzającemu do ożywienia gospodarczego;

2. wyraża zaniepokojenie z powodu braku wystarczających publicznych środków 
finansowych, w szczególności poniżej szczebla krajowego, przeznaczonych na należyte 
wdrożenie strategii „Europa 2020”, ze względu na skutki kryzysu gospodarczego oraz z 
powodu znacznego uzależnienia licznych mniej rozwiniętych państw członkowskich i 
regionów od środków przeznaczonych na finansowanie polityki spójności;

3. uważa, że chociaż środki przeznaczone na politykę spójności w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych są stosunkowo niewielkie w stosunku do potrzeb w terenie, 
zapewnienie większej efektywności, jak również synergii między budżetem UE a 
budżetami krajowymi może niemniej jednak stanowić istotny bodziec dla strategii 
umacniania wzrostu;

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do strategii „Europa 2020” jest ważne, najistotniejsze 
jest, aby nie zapominać o celach w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, które na skutek kryzysu są poważnie zagrożone; wzywa do podjęcia 
zdecydowanych działań na rzecz utrzymania spójności oraz do położenia nacisku na 
inwestycje w projekty infrastrukturalne w podstawowych sektorach, takich jak transport, 
telekomunikacja i energia;

5. uważa, że bez względu na dowody zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w 
przygotowanie umów o partnerstwie, konieczne jest podjęcie dalszych działań na rzecz 
umocnienia terytorialnego wymiaru systemu zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim semestrem, przez zapewnienie po pierwsze realnej 
koordynacji i komplementarności różnych szczebli zarządzania, a po drugie zgodności 
priorytetów przyjmowanych na tych szczeblach ze specyfiką oraz potrzebami na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, przy jednoczesnym umożliwieniu, w stosownych i 
niezbędnych przypadkach, rozwiązywania niektórych kwestii politycznych w sposób 
odgórny;
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6. uważa, że polityka spójności umożliwia najlepiej nadanie strategii „Europa 2020” 
wymiaru terytorialnego niezbędnego do rozwiązania bardzo istotnych różnic wzrostu w 
ramach Unii oraz w ramach państw członkowskich oraz że rozbieżne zdolności 
instytucjonalne oznaczają, że różne regiony nie mogą w ten sam sposób wykorzystywać 
danych celów jako punktu odniesienia;

7. jest szczególnie zaniepokojony faktem, że kryzys doprowadził do znacznego wzrostu 
liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, szczególnie w 
regionach i miastach objętych celem konwergencji, a także uważa rozwiązanie tych 
kwestii za palące, gdyż powodują one zmniejszenie konwergencji regionów i mogą 
stanowić zagrożenie dla konkurencyjności Unii w perspektywie średnio- i długookresowej 
ze względu na skoncentrowanie się na dziedzinach polityki, które zapewniają trwałe 
zatrudnienie dobrej jakości oraz włączenie społeczne;

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu różnic kapitału społecznego w regionach, również w 
kontekście wdrożenia społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”, gdyż ten fundusz, 
wraz z EFRR, miał znaczny wkład w realizację niektórych najważniejszych obecnie 
priorytetów Unii, takich jak zwiększenie zatrudnienia młodzieży i poprawa sytuacji na 
rynku pracy, wspieranie zrównoważonej gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego;

9. przypomina jednak, że mimo mocnych dowodów na przyspieszenie wdrażania polityki 
spójności oraz mimo istotnego wkładu wnoszonego przez utworzone w konsekwencji 
programy w wielu dziedzinach, w których inwestycje są niezbędne dla zmodernizowania 
gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności (takich jak badania i rozwój, wspieranie 
MŚP, ponowne uprzemysłowienie, włączenie społeczne oraz edukacja i szkolenie), 
wdrożenie programów w wielu państwach członkowskich do końca obecnego okresu 
programowania jest zagrożone;

10. zachęca państwa członkowskie do zbadania synergii między finansowaniem polityki 
spójności a innymi źródłami finansowania w UE (takimi jak TEN-T, TEN-E, instrument 
„Łącząc Europę” i inne programy), jak również środkami udzielanymi przez Europejski 
Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; ponagla państwa 
członkowskie do uproszczenia i poprawienia dostępu do środków pozostających do 
dyspozycji, aby zachęcić MŚP, gminy miejskie i innych zainteresowanych beneficjentów 
do ich wykorzystania;

11. wyraża zaniepokojenie, że chociaż jasne jest, że ocena ma zasadniczą rolę do odegrania w 
ramach debaty politycznej i uczenia się, brak danych, a w wielu przypadkach niemożność 
ich pozyskania, uniemożliwia należyte monitorowanie postępów w osiąganiu przyjętych 
celów na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także uważa poszerzenie i aktualizację 
regionalnych danych statystycznych oraz poprawę jakości danych za priorytetowe;

12. uważa, że sprawozdania z postępów nie prezentują w pełni jasnego obrazu postępów 
osiąganych we wdrażaniu polityki spójności i realizacji przyjętych celów, ze względu albo 
na brak dostępnych danych na właściwym szczeblu, albo nie dość jasne powiązanie 
między przekazanymi danymi statystycznymi a stopniem realizacji celów polityki 
spójności, które wymagają monitorowania;
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13. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich, aby w celu poprawy jakości 
sporządzania programów i ich wdrażania wykorzystywały w pełni instrumenty 
monitorowania i oceny dostępne w kontekście kolejnych ram prawnych;

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


