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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie piątego sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie 
polityki spójności po 2013 r.
(2011/2035(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wniosków z 
piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
przyszłość polityki spójności (COM(2010)0642) (dalej zwany „wnioskami”),

– uwzględniając piąte sprawozdanie Komisji w sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej: przyszłość polityki spójności z dnia 9 listopada 2010 r. (dalej zwane 
„piątym sprawozdaniem w sprawie spójności”),

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego tytuł 
XVIII,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19991,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1784/19992,

– 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 Spójności3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/944,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie skutków dalszego 
procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zielonej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy 

                                               
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1–11
2Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12–18
3Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25
4Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79–81
5Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82–93
6Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 275
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polityki spójności1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 
spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”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 7 października 2010 r. w sprawie przyszłości 
Europejskiego Funduszu Społecznego4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. „Polityka regionalna jako 
czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020” 
(COM(2010)0553),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. „Wkład polityki regionalnej 
w zrównoważony wzrost w ramach strategii »Europa 2020«” (COM(2011)0017),

– uwzględniając konkluzje Rady na temat piątego sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, przyjęte przez Radę (ds. Ogólnych) dnia 21 
lutego 2011 r. (6738/11),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że polityka spójności Unii Europejskiej znacząco przyczynia się do 
tego, że w minionym i bieżącym okresie programowania odnotowano wzrost 
produktywności we wszystkich regionach UE; podkreślając fakt, że ocena ex post ukazuje 
ponadto wyraźne zmniejszenie różnic gospodarczych, społecznych i regionalnych; mając 
na uwadze, że procesy te miały w równym stopniu pozytywne skutki dla zabezpieczenia 
socjalnego i dla inwestycji w zakresie ochrony środowiska,

B. mając na uwadze, że polityka spójności i polityka strukturalna wykazały elastyczność w 
sytuacjach kryzysowych i znacząco przyczyniły się do rozmaitych krajowych planów 
naprawy gospodarczej i programów podnoszenia kwalifikacji, 

C. mając na uwadze, że skierowanie funduszy strukturalnych na cele strategii lizbońskiej 

                                               
1Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 65
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0191
3Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0356
4Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0357
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sprawdziło się, co potwierdzają znaczące udziały związane w rynku w przypadku celów 
„konwergencja” oraz „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje nastawienie na cele lizbońskie,

D. mając na uwadze, że częściowe niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest spowodowane 
niewystarczającym wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to raczej skutkiem kryzysu 
finansowego i braków we wdrażaniu rynku wewnętrznego, braku dyscypliny budżetowej 
oraz niedostatecznych makroekonomicznych warunków ramowych w poszczególnych 
państwach członkowskich,

E. mając na uwadze, że poziom błędów i nadużywanie finansowania zostały w ostatnich 
okresach znacznie ograniczone; ubolewając jednak nad faktem, iż polityka strukturalna 
nadal stanowi obszar polityki o wysokim współczynniku nieprawidłowości, a niektóre 
państwa członkowskie nadal nie posiadają skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu finansowania i umożliwiających odzyskiwanie 
środków wypłaconych niezgodnie z prawem,

F. mając na uwadze, że istniejący system celów polityki spójności i polityki strukturalnej 
(konwergencja, konkurencyjność i zatrudnienie, współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i pewnością w zakresie planowania sprawdził 
się zasadniczo dzięki stabilnemu finansowaniu i przyjętemu okresowi programowania 
(7 lat), wskazując jednak na znaczne opóźnienia w programowaniu uwarunkowane 
przedłużającymi się negocjacjami finansowymi i legislacyjnymi,

G. mając na uwadze, że zrównoważone wsparcie i rozwój regionów konwergencji wpływa 
pozytywnie na popyt rynkowy na towary i usługi, co wywiera także wyraźne pozytywne 
efekty dla zamożniejszych państw członkowskich UE,

H. mając na uwadze, że poważne zaburzenia równowagi gospodarki regionalnej i różnice 
społeczne oraz specyficzne problemy strukturalne i utrudnienia ze względu na położenie 
nadal wymagają obszernej europejskiej polityki spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w traktacie lizbońskim,

Wartość dodana i priorytety inwestycyjne polityki spójności

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby możliwa bez impulsu ze strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie wzrostu gospodarczego, osiągnięć badawczych, 
ochrony środowiska, oszczędności zasobów naturalnych, rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności społecznej lub transgranicznego rozwoju, co 
nie byłoby możliwe bez impulsu ze strony Europy;
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3. widzi we wdrażaniu europejskich celów dzięki zasadzie podziału odpowiedzialności i 
wielopoziomowego sprawowania rządów (multi-level-governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą w sobie; domaga się kontynuacji wzmacniania 
tej zasady partnerstwa;

4. podkreśla, że różnice regionalne wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją znaczne – w 
niektórych państwach członkowskich nawet pogłębiające się – zaburzenia równowagi i 
dlatego polityka spójności nadal musi się koncentrować na wyrównywaniu regionalnych 
różnic w rozwoju;

5. zauważa szczególne potrzeby regionów o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i warunki naturalne; domaga się – podobnie jak 
w przeszłości – zachowania szczególnych preferencyjnych warunków wsparcia dla typów 
regionów w szczególnie trudnym położeniu (regiony najbardziej oddalone, bardzo 
rzadko zaludnione regiony wysunięte najbardziej na północ, regiony wyspiarskie, górskie 
i przygraniczne);

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, gdy 
polityka spójności będzie wykorzystywać potencjał rozwoju wszystkich regionów do 
zwalczania wyzwań określonych w strategii „Europa 2020”;

7. przypomina, że polityka spójności musi być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i podkreśla, że traktat lizboński dodał do celów 
spójności gospodarczej i społecznej także „spójność terytorialną”; stwierdza, że cel ten 
nadal pozostaje nierozłącznie powiązany z wyzwaniami w zakresie spójności 
gospodarczej i społecznej;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii makroregionalnych w lepszym wykorzystaniu 
potencjału ponadregionalnego i wspólnym podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości wsparcia;

9. powątpiewa, czy własne programy operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony metropolitalne, baseny mórz lub koryta rzek przyniosą 
dodatkową korzyść; dostrzega w tym kontekście przede wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej odpowiedzialności za wdrażanie programów; 
domaga się zamiast tego intensywniejszej koordynacji strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu międzynarodowym;

10. podkreśla kluczową rolę miast w osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych i 
społecznych celów „Europa 2020”; domaga się wsparcia modelowych koncepcji i 
przedsięwzięć na podstawie zintegrowanych planów rozwoju i dowartościowania relacji 
między miastami a ich otoczeniem;

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) przeznaczone specjalnie dla krajowych podziałów 
programów (EFS/EFRR), rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz innych zawężających 
kategorii lub obszarów funkcjonalnych; uważa także za problematyczne obligatoryjne 
określanie miast i obszarów kwalifikowanych do wsparcia już w programach 
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operacyjnych i domaga się także w tym przypadku przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru ukierunkowanych na konkurencję;

12. podkreśla, że w ramach polityki strukturalnej i polityki spójności nie może dochodzić do 
jednostronnego uprzywilejowania typów regionów; domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w większym stopniu postrzegać w kategoriach relacji 
społecznych i gospodarczych; 

13. podkreśla, że wsparcie spójności i wsparcie strukturalne musi się silniej koncentrować na 
wyzwaniach polityki edukacyjnej i społecznej, określonych w strategii „Europa 2020”; 
jest jednak zdania, że całkowita europeizacja odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy zachowaniu kompetencji na szczeblu krajowym i 
regionalnym; 

14. domaga się w szczególności w obliczu konieczności zwrotu w kierunku energii ze źródeł 
odnawialnych i dyskusji na temat klimatu zwiększonego wkładu polityki spójności w 
szybki rozwój energii ze źródeł odnawialnych; wspiera w tym zakresie regionalne 
planowanie zdecentralizowanych koncepcji energetycznych z zastosowaniem skutecznych 
technologii magazynowania energii;

15. dostrzega możliwości funduszy strukturalnych we wspieraniu specjalnych inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną, które jednak powinny ograniczać się do regionów, gdzie 
rynkowe rozwiązania w zakresie dostaw energii są znacznie ograniczone z przyczyn 
politycznych i geograficznych; domaga się ponadto, aby wsparcie z funduszy 
strukturalnych zawsze wiązać z warunkiem, aby z zasady realizowano jedno komercyjne 
podejście i przestrzegano zasady podziału odpowiedzialności finansowej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci transportowe odgrywają decydującą rolę dla 
spójności regionów europejskich, więc należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach przygranicznych; sugeruje zwiększenie znaczenia osi wsparcia 
„infrastruktura” w połączeniu z celem 3 europejskiej współpracy terytorialnej;

Struktury celowe i ramy programowania

17. podkreśla, że kluczowe elementy strategii „Europa 2020” (innowacja, edukacja, energia, 
środowisko, zatrudnienie, konkurencyjność, kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) stanowią 
już część składową polityki spójności i polityki strukturalnej; jest zdania, że wyzwania 
strategii „Europa 2020” bardzo dobrze integrują się w trzech sprawdzonych 
strukturach docelowych (konwergencja, wzrost i zatrudnienie, rozwój transgraniczny); 

18. jest zdania, że także wspieranie podstawowych infrastruktur i wsparcie w zakresie 
konwencjonalnych źródeł energii należy postrzegać jako zgodne ze strategią „Europa 
2020”, ponieważ dopiero konkurencyjne sieci transportowe, energetyczne i 
komunikacyjne, a także infrastruktura gospodarki odpadami dają regionom konwergencji 
możliwość przyczynienia się do realizacji celów strategii „Europa 2020”, wobec czego 
musi istnieć możliwość pewnej interpretacji celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;
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19. jest zdania, że PKB nadal powinien pozostawać głównym kryterium określającym 
obszary o najwyższej potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% średniego PKB UE) i w 
razie potrzeby państwa kohezyjne (mniej niż 90%); wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić możliwość korzystania także z innych wskaźników 
na odpowiednim szczeblu decyzyjnym;

20. domaga się, aby polityka spójności zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego w dalszym 
ciągu kierowana była do regionów najsłabiej rozwiniętych; podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej potrzebujących regionów należy skierować stosowną 
część przeznaczoną na problemy rozwojowe;

21. domaga się dla byłych obszarów o najwyższej potrzebie dofinansowania (regiony 
konwergencji) stabilnej i stosownej pomocy przejściowej (phasing out) w ramach celu 
„konwergencja”;

22. domaga się wzmocnienia celu 2 „regionalna konkurencyjność i zatrudnienie” w wersji 
horyzontalnej; podkreśla, że należy nadal rozbudowywać sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o dofinansowanie;

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami polityki spójności UE (wspieranie najsłabszych, 
łączenie wewnętrznych potencjałów w podejściu horyzontalnym w bogatszych regionach) 
i dlatego odrzuca taką kategorię pośrednią;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach wewnętrznych UE i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, transnarodowym) oraz domaga się podwyższenia 
udziału funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa za konieczne silniejsze skoncentrowanie się na 
sieciach TEN zgodnie z priorytetami europejskimi oraz na infrastrukturze transgranicznej 
i domaga się odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla wszystkich regionów 
przygranicznych;

25. jest zdania, że nowe fundusze tematyczne (klimat, energia, transport) zagrażałyby 
sprawdzonej zasadzie podziału odpowiedzialności finansowej i współpracy regionalnej 
we wdrażaniu celów strategii „Europa 2020”;

26. domaga się, aby EFS jako element polityki spójności w dalszym ciągu przyczyniał się
do poprawy integracji społecznej, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w zakresie rynku pracy i zatrudnienia; przypisuje 
szczególne znaczenie wspieraniu kwalifikacji i mobilności, większej równości szans dla 
obu płci, integracji osób w niekorzystnej sytuacji oraz wsparciu dla MŚP;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych podejść w szczególności w połączeniu EFS z 
EFRR i domaga się ułatwienia możliwości finansowania krzyżowego między tymi 
funduszami zwłaszcza w odniesieniu do zintegrowanego planowania rozwoju;

28. domaga się wspólnych ram strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności, 
EFRROW i EFR na okres po 2013 r.; jest zdania, że należy położyć większy nacisk na 
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model jednolitego podejścia regulacyjnego (administracja, kwalifikowalność, 
rachunkowość, przepisy w zakresie sprawozdawczości) przy pomocy wspólnego 
rozporządzenia ramowego;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie ponownego wdrożenia programów EFRROW 
dotyczących regionów (istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się wiążących 
standardów dla państw członkowskich i regionów służących stworzeniu bardziej 
jednolitych struktur administracyjnych dla funduszy strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

30. ze względów wydajności domaga się zniesienia lub połączenia funduszy mających 
znaczenie dla rozwoju regionalnego i spójności; zaleca odejście od Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jako samodzielnego instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; domaga się zbadania, w jakim stopniu fuzja 
Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Funduszu Spójności są przewidziane z reguły na finansowanie tego samego rodzaju 
przedsięwzięć;

31. przyjmuje z zadowoleniem cele proponowanego przez Komisję partnerstwa na rzecz 
rozwoju i inwestycji (zamiast wcześniejszych poszczególnych krajowych strategicznych 
planów ramowych) między UE a państwami członkowskimi; domaga się określenia 
priorytetów inwestycyjnych służących wdrożeniu strategii „Europa 2020” i kolejnych 
celów w zakresie polityki spójności i polityki strukturalnej; uważa za konieczne jak 
najszybsze sprecyzowanie konkretnego podziału kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się zachowania kompetencji krajowych lub regionalnych zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

32. wspiera zachowanie programów operacyjnych jako najważniejszego narzędzia 
wdrażania dokumentów strategicznych w postaci konkretnych priorytetów 
inwestycyjnych; domaga się w tym przypadku wyznaczenia jasnych i mierzalnych celów;

33. domaga się wiążącego włączenia krajów związkowych i regionów do przygotowania 
partnerstwa na rzecz rozwoju i programów operacyjnych; uważa za niezbędne 
zamieszczenie odpowiednich sformułowań w rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych;

34. wspiera proponowany przez Komisję system priorytetów tematycznych; im niższy 
poziom rozwoju danego państwa członkowskiego lub regionu, tym szerzej powinna być
ujęta taka lista priorytetów, przy czym należy uwzględnić specyficzne potrzeby regionu;

35. domaga się w przypadku priorytetów obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i dostosowane do specyficznych potrzeb regionów; 
podkreśla, że dalsze priorytety należy udostępniać i wdrażać na zasadzie dobrowolności i 
w zgodzie z zasadą pomocniczości; domaga się, aby energia, edukacja i zwalczanie 
ubóstwa znalazły się wśród dostępnych priorytetów;

36. domaga się unikania opóźnień w rozpoczynaniu programów i zasadniczo szybszej 
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realizacji procedur decyzyjnych i ewaluacyjnych; domaga się w tym celu poprawy 
wyposażenia technicznego i łączności sieciowej w zaangażowanych jednostkach 
administracyjnych oraz znacznego ograniczenia obowiązków publikacji i skrócenia 
procedur przetargowych oraz terminów dostarczania koniecznych opinii;

Zachęty, warunkowość, zorientowanie na wyniki, współfinansowanie, opcje finansowania

37. domaga się powiązania wypłat środków wsparcia z warunkami w ramach partnerstwa 
inwestycyjnego dotyczącymi reform w państwach członkowskich w celu zapewnienia 
wydajnego wykorzystania środków wsparcia w dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne połączenie zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia wydajności; odrzuca jednak standardy wymagające od 
państw członkowskich przeprowadzania fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

38. przyjmuje z zadowoleniem przewidywane przez Komisję większe zorientowanie polityki 
spójności na wyniki przez określenie ex ante odpowiednich standardów docelowych i 
wskaźników; podkreśla, że może tu być mowa jedynie o nielicznych, jasno 
zdefiniowanych i mierzalnych wskaźnikach pozostających w bezpośrednim związku 
skutkowym ze wsparciem, które należy uzgodnić wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

39. domaga się ukierunkowania wskaźników na związki skutkowe z europejską wartością 
dodaną (wzrost wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi transportowe, wzrost 
regionalny, istotna poprawa stanu środowiska); domaga się rezygnacji ze standardów 
ilościowych w przypadku określania postępów w dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych (standardy edukacyjne, granice ubóstwa, działania integracyjne) i 
skłaniania się ku ocenie modelowego i innowacyjnego charakteru przedsięwzięć;

40. uważa współfinansowanie za jedną z podstawowych zasad polityki spójności; domaga się 
zbadania maksymalnego udziału środków UE, który powinien być bardziej uzależniony 
od regionalnego poziomu rozwoju, europejskiej wartości dodanej i rodzaju działań i musi 
zostać odpowiednio podwyższony lub obniżony; 

41. uważa za konieczne ograniczenie maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w przeciwnym 
razie głównym motywem składania wniosków staje się nie konieczność realizacji 
przedsięwzięcia, lecz raczej perspektywa finansowa (darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji dotyczących działalności operacyjnej domaga 
się uwzględnienia faktu, iż zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw polityka 
spójności finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym skoncentrowania subwencji dotyczących działalności 
operacyjnej na inwestycjach w badania i rozwój lub oferowania ich w bardziej pośredniej 
formie poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga się ponadto jasnych regulacji w 
ogólnym rozporządzeniu dotyczącym funduszy strukturalnych, które to regulacje 
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wykluczałyby wspieranie przez UE przenoszenia działalności wewnątrz UE, a także 
znacznego obniżenia progu kontroli tego rodzaju inwestycji;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał mobilizacyjny nowych instrumentów finansowania, 
opowiada się zasadniczo za zwiększonym finansowaniem w formie pożyczek i domaga 
się rozszerzenia odnawialnych instrumentów finansowych na więcej obszarów wsparcia 
(m.in. badania naukowe, infrastruktura); domaga się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność za 
wykorzystanie środków powinna przechodzić na szczebel krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie jednego okresu wsparcia; 

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty musi zawsze pozostać środkiem do wyboru i że 
podmioty lokalne muszą być zobowiązane do zastosowania odpowiedniego w danej 
sytuacji połączenia rodzajów finansowania zgodnie z wymogami regionalnymi;

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać większą rolę w przypadku finansowania 
infrastruktury TEN; domaga się większej liczby inicjatyw dla samodzielnych rozwiązań w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; dostrzega znaczącą odpowiedzialność 
Parlamentu Europejskiego za należytą przejrzystość oraz działania decyzyjne i kontrolne; 

46. dostrzega w dotacjach globalnych na szczeblu poniżej regionów stosowne narzędzie dla 
samodzielnych strategii innowacyjnych zgodnie z europejskimi celami polityki 
strukturalnej; proponuje stosowanie sprawdzonego instrumentu procedury konkursowej 
także w przypadku dopłat globalnych;

Budżet, zarządzanie finansami, zmniejszenie biurokracji, dyscyplina budżetowa, kontrola 
finansów

47. jest zdania, że siedmioletni okres programowania sprawdził się i powinien zostać 
zachowany przynajmniej do końca następnego okresu planowania (2020 r.); domaga się 
jednak systemu służącego szybszej ponownej strategicznej ocenie warunków 
wyjściowych w celu umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej elastycznego reagowania 
na szczególne zdarzenia (kryzys finansowy i energetyczny, katastrofy naturalne);

48. podkreśla, że budżet UE w swojej obecnej strukturze budżetowej i z podstawą w 
postaci rozporządzeń dotyczących funduszy sprawdził się zwłaszcza we wdrażaniu 
polityki spójności i polityki strukturalnej, więc zmian należy dokonać tylko tam, gdzie nie 
sprawdziły się procedury lub występują sprzeczności z istniejącym rozporządzeniem 
finansowym; domaga się najwyższej ostrożności w postępowaniu przy każdej 
najdrobniejszej zmianie w ustalonych i sprawdzonych strukturach;

49. uważa integrację celów „Europa 2020” z istniejącą strukturą celów i funduszy, a więc 
także liniami budżetowymi, za możliwą; odrzuca podział budżetu UE na teoretyczne 
pojęcia związane ze wzrostem, takie jak „smart”, „inclusive” czy „sustainable”;

50. dostrzega w polityce spójności i w polityce strukturalnej po 2013 r. decydujący obszar 
polityki dla ponadsektorowego wdrażania strategii „Europa 2020” i domaga się w 
związku z tym przynajmniej takich samych środków budżetowych jak w bieżącym 
okresie programowania;
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51. domaga się dla państw członkowskich, które rażąco naruszają kryteria stabilności UE i 
jednocześnie wykazują znaczne nieprawidłowości w wykorzystaniu środków 
strukturalnych, projektu ostrzejszych, automatycznie działających przepisów w celu 
lepszej kontroli wykorzystania środków strukturalnych zgodnego z prawem i założonym 
celem;

52. domaga się od państw członkowskich lub regionów wyznaczenia organów ponoszących 
wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie środkami z funduszy 
strukturalnych;

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości odpowiedzialności Komisji za poprawę krajowych 
procedur administracyjnych; uważa więc Komisję za odpowiedzialną za przeprowadzanie 
procedur akredytacyjnych dla krajowych lub federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i osiągnięcie niższego współczynnika błędów z 
prawem do uproszczonej sprawozdawczości w większych odstępach czasowych; 

54. w celu uproszczenia administracji domaga się rozszerzenia procedur standardowych o 
wyższych standardowych kosztach jednostkowych oraz zryczałtowania kosztów 
ogólnych; domaga się lepszego uwzględnienia zasady proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w przypadku realizacji mniejszych programów;

55. popiera wniosek Komisji dotyczący zwrotu wydatków organom krajowym dopiero, gdy 
odpowiednie środki UE zostały wypłacone beneficjentom; dostrzega w tym szansę na 
przyspieszenie wypłat oraz decydującą zachętę do rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić ewentualne problemy z płynnością finansową 
w państwach członkowskich lub krajach związkowych i należy w tym przypadku znaleźć 
rozwiązania zabezpieczające;

56. popiera projekt Komisji, aby konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z wyjątkiem 
pierwszego roku wsparcia, i znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję zrównoważonego 
stosunku między inwestycjami wartościowymi jakościowo a sprawnym i szybkim 
wdrażaniem programów;

Polityka sąsiedztwa i polityka w zakresie rozszerzenia

57. podkreśla znaczenie europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) z 
punktu widzenia polityki spójności dla współpracy transgranicznej z państwami spoza 
Unii Europejskiej; dostrzega pozytywne skutki szczególnie dzięki połączeniom 
infrastrukturalnym (transport, energia) z państwami sąsiednimi także dla europejskich 
regionów przygranicznych; domaga się większego skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i infrastruktury transportowej;

58. podkreśla ponadto znaczenie spójności procesu rozszerzenia UE z instrumentem pomocy 
przedakcesyjnej (IPA) służącym państwom kandydującym m.in. do merytorycznego i 
organizacyjnego przygotowania struktur spójności;

59. ponawia wezwanie do odpowiedzialnego włączenia Komisji Rozwoju Regionalnego do 
przyszłego kształtowania obu instrumentów;
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60. ponownie wskazuje przy okazji aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki finansowe dla 
polityki spójności związane z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich;1podkreśla, że z punktu widzenia polityki spójności ich skala znacznie 
przewyższyłaby możliwości Wspólnoty w zakresie przyjmowania nowych członków; 
domaga się otwarcia instrumentu IPA w celu przygotowania także na przejściowe, 
szczególne formy sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz ponownie domaga się 
stopniowalnej koncepcji w zakresie polityki spójności dla dużych państw kandydujących 
do członkostwa w UE, takich jak Turcja;

61. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

                                               
1Zakładając, że państwa prowadzące obecnie negocjacje akcesyjne, czyli Turcja i Chorwacja, byłyby wspierane 
w okresie programowania 2007–2013 przy pomocy średniej kwoty przypadającej na mieszkańca nowych państw 
członkowskich (UE 12), to łączne niezbędne nakłady finansowe wyniosłyby 132,5 mld EUR. Z tego 124,9 mld 
EUR lub 94,3% przypada na Turcję, a 7,6 mld euro lub 5,7% na Chorwację. Przy założeniu wsparcia w 
wysokości średniego udziału PKB w nowych państwach członkowskich (2006 r.) dodatkowe nakłady finansowe 
wyniosłyby 109,1 mld EUR. Z tego 99,8 mld EUR przypada na Turcję, a 9,3 mld EUR na Chorwację. (Untiedt, 
G. (2011 r.) Zakres i podział środków z funduszy strukturalnych UE na okres wsparcia 2007–1013 z 
uwzględnieniem Turcji i Chorwacji, opinia prof. dr. G. Untiedta, GEFRA GbR na zlecenie dr. Markusa Piepera, 
posła do PE).
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UZASADNIENIE

1. Warunki ramowe

W obliczu globalnych prognoz dotyczących wzrostu i zaludnienia Unia Europejska będzie 
tracić na znaczeniu. O ile obecnie UE-27 stanowi jeszcze około 8% światowej ludności, to w 
2050 r. będzie to już tylko 5%. Ze względu na wzrost gospodarczy w szczególności w 
Chinach i istotnych krajach progowych znaczenie gospodarcze spadnie z obecnych 20% do 
ok. 12%.1

Jeżeli Unia Europejska chce sprostać konkurencji gospodarczej i politycznej, a relatywna 
utrata znaczenia ma nie iść w parze ze spadkiem dobrobytu, konieczne jest, aby Wspólnota 
była bardziej jednolita w ważnych kwestiach dotyczących zabezpieczenia przyszłości. Odnosi 
się to w równym stopniu do polityki zewnętrznej i polityki bezpieczeństwa, jak i do 
decydujących zagadnień dotyczących rynku wewnętrznego, badań naukowych, dostaw 
energii i zabezpieczenia surowców. Wspólnota musi się w jeszcze większym stopniu niż 
dotychczas poświęcić szybkiemu rozwojowi źródeł energii odnawialnej i możliwościom jej 
magazynowania.

2. Rola regionów i wartość dodana polityki spójności

Polityce spójności i polityce strukturalnej przypada kluczowa rola w kwestii przyszłej 
konkurencyjności. Europejskie regiony i miasta oraz przedsiębiorstwa są już teraz silnie 
powiązane z gospodarką globalną, co wynika z europejskiej historii poszczególnych państw. 
Dzięki temu europejski system gospodarczy jest znacznie bardziej kompleksowy niż struktury 
azjatyckie czy północnoamerykańskie. Ponad połowa globalnych powiązań między 
międzynarodowymi przedsiębiorstwami a ich spółkami zależnymi ma swoje korzenie w UE. 
Polityka spójności musi w większym stopniu wykorzystać tę nadal istniejącą korzyść 
wynikającą z funkcjonowania międzynarodowej sieci i doprowadzić do wejścia większej 
liczby małych i średnich przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki o tendencjach 
wzrostowych. 

Taka polityka ukierunkowana na wzrost i innowacje może jednak funkcjonować tylko na 
rynku wewnętrznym pozbawionym barier, który należy poddawać dalszej harmonizacji. 
Dodatkowo polityka taka może być zrównoważona tylko w przypadku, gdy cele polityki 
regionalnej zostaną powiązane z ogólnoeuropejskimi celami w zakresie innowacji i badań 
naukowych oraz wyzwaniami ekologicznymi, jak również uwzględni się know-how 
zamożniejszych regionów. 

Ponadto oprócz elementów wzrostowych konieczna jest także regionalna i społeczna idea 
równości. Polityka spójności i polityka strukturalna otrzymają ostateczną akceptację 
konieczną do skutecznego wdrażania tylko wtedy, gdy ludność i regiony będą tę politykę 
wspierać jako całość. Zwłaszcza w tym kontekście należy podkreślić, że polityka spójności 
UE ze swoimi zasadami podzielonej odpowiedzialności programowej i finansowej stanowi 

                                               
1Źródła: publikacje ONZ 2006 r. i MFW 2009 r. 
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podejście polityczne unikatowe na skalę światową, które należy rozwijać.
Jednakże w związku z przyszłymi wyzwaniami, a także z myślą o zatwierdzeniu wymaganego 
budżetu dla funduszy strukturalnych należy jaśniej zdefiniować i wyraźniej podkreślić pojęcie 
europejskiej wartości dodanej. Należy przywiązywać większą wagę do skutecznego 
łączenia celów europejskich z celami w zakresie rozwoju regionalnego. Łączenie celów 
przyznawania środków praktykowane obecnie w procesie lizbońskim z polityką 
ukierunkowaną na innowacje stanowi w tym aspekcie udane podejście i należy je 
kontynuować w strategii „Europa 2020”, koncentrując się w większym stopniu na wynikach. 

Pytanie, które należy sobie dodatkowo zadać w przypadku europejskiej wartości dodanej, 
brzmi: W jakim stopniu polityka spójności rzeczywiście stanowi impuls dla przedsięwzięć? 
Czy liczne projekty, inwestycje urbanistyczne i infrastrukturalne nie byłyby realizowane także 
samodzielnie na szczeblu odpowiedzialności krajowej, regionalnej lub przedsiębiorczej? 
Tylko w przypadku, gdy programy europejskie stanowią pierwotny impuls dla przedsięwzięć 
i w ten sposób generują ich wartość dodaną, polityka spójności jest uzasadniona. W 
przeciwnym razie Wspólnota finansuje jedynie okrężną biurokratyczną drogą dodatkowe 
efekty finansowe.

Sprawozdawca przewiduje w niektórych kluczowych obszarach strategii „Europa 2020” 
(zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę, zwiększenie liczby osób 
kończących szkoły wyższe, wzrost zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa, zwiększenie liczby 
inwestycji środowiskowych na terenie gmin) głównie krajową lub nawet regionalną/lokalną 
odpowiedzialność polityczną. Polityka spójności powinna w tym przypadku stanowić 
katalizator gruntownej europeizacji polityki społecznej i środowiskowej. Znacznie 
przerosłoby to możliwości polityki spójności. Zamiast tego należy bardziej skoncentrować się 
na regionalnym wkładzie w zagadnienia ogólnoeuropejskie (ochrona środowiska, zmiana 
klimatu, energia, infrastruktura drogowa itp.), impulsach w zakresie wzrostu i innowacji 
(MŚP w sieciach międzynarodowych itp.), społecznych przedsięwzięciach modelowych 
(zintegrowane plany rozwoju, zdrowie, demografia itp.) oraz spośród tych haseł szczególnie
na idei wyrównania szans dla regionów w niekorzystnym położeniu.


