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Potrzebna jest 
strategia, dzięki 
której Europa 
wyjdzie z kryzysu 
silniejsza i stawi 
czoło 
długoterminowym 
wyzwaniom

Kryzys poważnie utrudnił zadanie polegające na zapewnieniu 
przyszłego wzrostu gospodarczego. Podczas kryzysu nasz 
potencjał wzrostu zmniejszył się o połowę. Istnieje ryzyko, że 
wiele planów inwestycyjnych, talentów i pomysłów przepadnie 
z powodu niepewności, malejącego popytu oraz braku 
środków. Europa stoi przed jasnym, lecz trudnym wyborem. 
Unia Europejska musi wspólnie podjąć wysiłek 
natychmiastowego zażegnania kryzysu, a także zrealizować 
zadania długoterminowe, odzyskać konkurencyjność, 
zwiększyć wydajność i ponownie wprowadzić UE na ścieżkę 
dobrobytu. Potrzebna jest strategia, „dzięki której gospodarka 
UE stanie się inteligentna, zrównoważona i będzie sprzyjać 
włączeniu społecznemu, co zaowocuje wzrostem zatrudnienia i 
wydajności oraz większą spójnością społeczną”. Taka właśnie 
jest strategia „Europa 2020”.

Co proponuje 
Komisja?

Po przeprowadzeniu oceny strategii lizbońskiej Komisja 
Europejska przyjęła w dniu 3 marca 2010 r. wniosek1w sprawie 
strategii „Europa 2020”. Komisja zaproponowała trzy 
wzajemnie się uzupełniające priorytety: inteligentny i 
zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a 
także siedem inicjatyw przewodnich2stanowiących katalizator 
każdego tematu priorytetowego. Komisja proponuje również 
pięć celów nadrzędnych3.Cele te mają określić, w jakim 
położeniu UE chce się znaleźć do roku 2020, i wyznaczyć 
ścieżki rozwoju. Aby zagwarantować dostosowanie strategii 
„Europa 2020” do potrzeb każdego państwa członkowskiego, 
cele unijne należy przełożyć na cele krajowe i krajowe ścieżki 
rozwoju. Strategia ta wymaga silnych struktur sprawowania 
rządów oraz lepszej koncentracji nadzoru krajowego w celu 
zapewnienia terminowego i skutecznego wdrożenia.

Parlament z 
zadowoleniem 
przyjmuje cele 
ogólne, ale odnosi 
się krytycznie do 

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął wniosek4Komisji 
w sprawie strategii „UE 2020”, gdyż rozwiązano w niej wiele 
problemów występujących we wcześniejszej strategii 
lizbońskiej. Parlament wyraził jednak także rozczarowanie 
głównymi elementami strategii uzgodnionej przez Radę 

                                               
1COM(2010) 2020.
2„Unia innowacji”; „Mobilna młodzież”; „Europejska agenda cyfrowa”; „Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”; „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”; „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”; 
„Europejski program walki z ubóstwem”.
3Zatrudnienie dla 75% społeczeństwa w grupie wiekowej 20–64 lat; inwestowanie 3% PKB UE w badania i 
rozwój; osiągnięcie celu 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (w tym zwiększenie do 30% obniżek emisji przy 
sprzyjających warunkach); odsetek osób przedwcześnie kończących naukę wynoszący mniej niż 10% i odsetek 
osób z młodego pokolenia mających wykształcenie wyższe wynoszący co najmniej 40%; zmniejszenie liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln.
4Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020 (P7_TA(2010)0053).
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głównych 
elementów

Europejską dnia 26 marca 2010 r.; Parlament wezwał Radę 
Europejską do wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu i do 
opracowania naprawdę dalekosiężnej, ambitnej i spójnej 
strategii1. Parlament ostrzegł zwłaszcza, że treść strategii „UE 
2020” ma zbyt ogólny charakter – strategia obejmuje nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie (które zasadniczo stanowią plany 
działania), przeszkody i wskaźniki. Sprawozdawca w pełni 
zgadza się z wyrażoną krytyką. Przygotowany przez Komisję 
przegląd budżetu nie zawiera szczegółowych informacji na 
temat tego, w jaki sposób różne polityki miałyby zostać 
przyporządkowane różnym celom strategii „UE 2020”, ani 
nawet tego, czy polityki horyzontalne (np. WPR, polityka 
spójności) zostaną podzielone między różne cele. Ma to 
największe znaczenie dla opracowania struktury kolejnych 
wieloletnich ram finansowych i ich wewnętrznej elastyczności.

Realizacja strategii 
„UE 2020” to nie 
tylko wydatki –
optymalna 
kombinacja 
różnych metod

Celem strategii „UE 2020” – ani nawet jej głównym 
przedmiotem – nie są wydatki. Trzeba zmobilizować 
instrumenty unijne każdego szczebla, szczególnie w dziedzinie 
jednolitego rynku, aby rozwiązać występujące problemy i 
zrealizować założenia strategii „Europa 2020”. Każda instancja 
musi stwierdzić, jaka kombinacja metod pozwoli najlepiej 
osiągnąć założone cele: prawodawstwo, koordynacja, wydatki 
lub dowolne ich połączenie. Każde uzasadnione użycie 
środków finansowych musi się odbywać z poszanowaniem 
zasady pomocniczości (kto może najlepiej wykonać dane 
zadanie) oraz proporcjonalności (opracowanie programu 
wydatków pozwalającego w optymalny sposób osiągnąć 
pożądane wyniki).

Konieczność 
osiągnięcia 
synergii między UE 
a budżetami 
krajowymi

Strategia „Europa 2020” obejmuje zobowiązania dla UE, a 
przede wszystkim dla państw członkowskich. Osiągnięcie 
przyjętych celów jest możliwe dzięki wyraźnemu i dobrze 
zorganizowanemu określeniu zadań, zasobów i zakresu 
odpowiedzialności władz unijnych, krajowych, regionalnych i 
lokalnych. Budżet UE wynosi zaledwie 2% ogółu europejskich 
wydatków publicznych. Dlatego niezbędne jest sfinansowanie 
większości inwestycji z budżetów krajowych, a także 
utworzenie sprzyjających warunków oraz zastosowanie 
odpowiednich bodźców przez sektor prywatny. Jest to również 
niezbędne do osiągnięcia lepszej synergii wydatków unijnych i 
wydatków na szczeblu krajowym. Chociaż UE i państwa 
członkowskie koordynują stosowane strategie za pomocą 
licznych mechanizmów formalnych (np. ogólne wytyczne 
polityki gospodarczej, otwarta metoda koordynacji) i 

                                                                                                                                                  
1Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020
(P7_TA(2010)0223). 
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mechanizmów implicite, synergia między budżetami rzadko 
występuje w praktyce1. Nowy mechanizm koordynacji polityki 
gospodarczej i budżetowej (tzw. europejski okres oceny) 
powinien zapewnić struktury odpowiednie do osiągnięcia 
pożądanej synergii budżetów. W ramach wprowadzonego 
sześciomiesięcznego cyklu państwa członkowskie dokonają w 
kwietniu przeglądu średniookresowych strategii budżetowych i 
jednocześnie przedstawią krajowe programy reform. W 
czerwcu i lipcu, zanim państwa członkowskie sfinalizują 
budżety na kolejny rok, Rada Europejska i Rada udzielą 
wskazówek w zakresie polityki. Państwa członkowskie 
powinny uwzględnić szczegółowo w swoich 
średniookresowych strategiach budżetowych sposoby 
osiągnięcia różnych celów wyznaczonych w strategii „UE 
2020”. Powinny również wskazać, w jaki sposób wykorzystały 
fundusze UE na osiąganie różnych celów „UE 2020”2. Komisja 
powinna wykorzystać te cenne informacje do lepszego 
ukierunkowania swoich instrumentów programowania 
finansowego oraz do promowania wymiany najlepszych 
praktyk oraz wyciągania wniosków z doświadczeń innych 
państw członkowskich.

Budżet UE: niski w 
stosunku do 
budżetów 
krajowych, lecz ze 
znacznym efektem 
dźwigni finansowej

Podczas gdy wiele celów UE można osiągnąć dzięki środkom 
prawnym lub koordynacji strategicznej, Parlament podkreślił3, 
że choć większość zasobów budżetowych powinna pochodzić z 
państw członkowskich, budżet UE, dzięki zdolności do 
mobilizowania środków i możliwościom koordynacyjnym, 
musi odgrywać główną rolę w realizacji przyjętej strategii, co 
powinno być czynnikiem decydującym w przypadku 
programów wydatków nowej generacji.

Obecny budżet nie 
odzwierciedla w 
wystarczającym 
stopniu strategii 
„UE 2020”

Parlament wskazał już4, że obecny budżet niewystarczająco 
odzwierciedla potrzeby finansowe związane z podjęciem 
wyzwań XXI wieku. W ocenie Komisji dotyczącej programów 
wspierających różne inicjatywy przewodnie strategii „UE 
2020”5w pierwotnym projekcie budżetu na 2011 r. tylko 43% 
środków (po odliczeniu wydatków administracyjnych) 
przeznaczono na wsparcie celów strategii „UE 2020”. Z analizy 
przeprowadzonej przez Komisję płyną następujące wnioski: 
- jedynie dział 1a (Polityka wewnętrzna, 86%) oraz 1b 

                                                                                                                                                  
1Z analizy wykonanej na zlecenie Parlamentu wynika, że budżety krajowe – z pewnymi wyjątkami, głównie w 
polityce regionalnej – rzadko odwołują się do sposobów osiągnięcia celów strategii lizbońskiej lub innych 
strategii UE.
2P7_TA(2010)0223.
3P7_TA(2010)0191. 
4P7_TA(2010)0053.
5Pismo Janusza Lewandowskiego do Sidonii Jędrzejewskiej z dnia 20 sierpnia dotyczące finansowania strategii 
„UE 2020” z budżetu UE 2011.
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(Polityka spójności, 67%) mają duże znaczenie dla 
realizacji strategii „UE 2020”.

- W dziale 2 (Zasoby naturalne) Komisja uznała, że wydatki 
związane z rynkiem oraz wydatki na pomoc bezpośrednią 
(73,5% tego działu) nie przyczyniają się do realizacji 
strategii „UE 2020”. 

- Dział 1b (Polityka spójności) ma zatem największy udział 
(60% wszystkich wydatków na strategię „UE 2020”) w 
realizacji założeń strategii „UE 2020”. Polityka spójności 
stanowi w związku z tym główny instrument strategii „UE 
2020”.

- Działy: 3a (Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość), 3b 
(Obywatelstwo) i 4 (Stosunki zewnętrzne), zarówno w 
ujęciu bezwzględnym, jak i względnym, tylko w 
niewielkim stopniu przyczyniają się do realizacji strategii 
„UE 2020”. 

Sprawozdawca odnosi się z pewnym sceptycyzmem do 
wyników analizy Komisji i wzywa Komisję do objaśnienia 
kryteriów pozwalających stwierdzić, czy programy wydatków 
stanowią wsparcie dla strategii „UE 2020”.

Strategia „UE 
2020” powinna 
stanowić główny, 
lecz nie jedyny 
punkt odniesienia 
dla kolejnych 
wieloletnich ram 
finansowych

Z debaty przeprowadzonej na posiedzeniu komisji 
sprawozdawca wyciągnął wniosek, że strategia „Europa 2020” 
powinna stanowić podstawę polityczną wieloletnich ram 
finansowych po roku 2013. Jednocześnie sprawozdawca 
wyraża przekonanie, że strategia „Europa 2020” nie stanowi 
uniwersalnej strategii obejmującej wszystkie dziedziny polityki 
UE. Osłabi to koncentrację na kwestiach wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia oraz uniemożliwi spójne 
zarządzanie. Sprawozdawca jest zdania, że dziedziny polityki 
takie jak obywatelstwo, wymiar sprawiedliwości, wolność i 
bezpieczeństwo oraz stosunki zewnętrzne służą osiąganiu 
innych celów i należy je rozważać w oderwaniu od strategii 
„UE 2020”.

Zreformowana 
WPR oraz polityka 
spójności powinny 
wchodzić w zakres 
strategii „Europa 

Sprawozdawca zgadza się z wnioskiem Rady Europejskiej1, że 
wszystkie wspólne polityki, w tym wspólna polityka rolna i 
polityka spójności, będą musiały wspierać strategię.
Uwzględnienie polityki rolnej i polityki spójności w ramach 
strategii „Europa 2020” może stanowić najtrudniejsze zadanie, 

                                               
1Konkluzje Rady Europejskiej, 25–26 marca 2010 r.
2 P7_TA(2010)0223 „63. wskazuje, że w ramach strategii UE 2020 należy uwzględnić reformę WPR do 2013 r. 
oraz zrównoważoną strategię na rzecz leśnictwa; jest przekonany, że przy odpowiednich ramach polityki 
i wystarczających zasobach budżetowych rolnictwo i leśnictwo mogą odegrać ważną rolę w ogólnej strategii 
europejskiej, której celem jest zapewnienie odbudowy gospodarczej, przyczyniając się jednocześnie do 
bezpieczeństwa w zakresie żywności na szczeblu UE i światowym, zachowując ukształtowanie terenów 
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2020” jednak ma to zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii. W 
związku z tym sprawozdawca pragnie przypomnieć stanowisko 
przyjęte ostatnio przez Parlament w odniesieniu do 
uwzględnienia WPR2i polityki spójności1w ramach strategii 
„UE 2020”.

Polityka spójności 
kluczem do 
osiągnięcia celów 
strategii „UE 
2020”

Z analizy projektu budżetu na rok 2011 wynika, że polityka 
spójności i jej fundusze strukturalne stanowią istotne 
mechanizmy umożliwiające osiągnięcie inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w państwach członkowskich i na szczeblu 
regionalnym. Z tego względu istotne jest zmaksymalizowanie 
wartości dodanej środków polityki spójności, co będzie 
sprzyjać skoncentrowaniu tych środków na celach strategii 
„Europa 2020” i ścisłemu skupieniu się na osiąganych 
wynikach.

Wpływ na 
strukturę

Budżet, którego bilans i struktura odzwierciedlają priorytety 
polityczne UE, przynosi oczywiste korzyści. Dlatego 
najprostszą metodę stanowiłoby dopasowanie budżetu do 
strategii „Europa 2020”. Komisja zaproponowała strukturę 
budżetu obejmującą osobny poddział dla każdego z celów „UE 
2020”. Taka struktura lepiej odzwierciedlałaby priorytety 
polityczne, a jednocześnie umożliwiała lepszą koordynację 
strategii zmierzających do osiągnięcia tych samych celów oraz 
zapewniała większą elastyczność w ramach poddziałów. Jednak 
taka struktura (podział niektórych dziedzin polityki – np. 
rolnictwa i polityki spójności – między kilka 
celów/poddziałów) oznacza skomplikowane programowanie i 
zarządzanie. Sprawozdawca zajmie się szczegółowo tą kwestią 
w osobnym dokumencie roboczym dotyczącym struktury. 

Konieczna jest 
elastyczność

Jeżeli istnieje jakiś wymóg konieczny do realizacji strategii do 
roku 2020, to jest nim elastyczność. Można się posunąć do 
stwierdzenia, że cel w zakresie inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu pozostanie aktualny do roku 2020, co dotyczy 
również priorytetów i działań objętych tym celem. Jak to ujął 
fizyk Niels Bohr: Przewidywanie jest bardzo trudne, 

                                                                                                                                                  
wiejskich, które odpowiadają 90% terytorium UE, gwarantując korzyści środowiskowe i zapewniając znaczący 
wkład w poszukiwanie alternatywnych źródeł energii”.
1 P7_TA(2010)0223 „61. wyraża przekonanie, że silna i dobrze finansowana polityka spójności, obejmująca 
wszystkie regiony Europy, powinna być w pełni zgodna ze strategią UE 2020 oraz że taka polityka, z 
charakterystycznym dla niej podejściem horyzontalnym, warunkuje powodzenie w osiągnięciu celów UE 2020, 
jak również w osiągnięciu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w związku z tym wzywa do 
dalszego uproszczenia zasad wdrażania polityki spójności, tak by stała się ona przyjazna dla użytkownika, 
wiarygodna i tak by stanowiła odpowiedź na przyszłe wyzwania oraz ryzyko wystąpienia kryzysu 
gospodarczego”.
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szczególnie jeśli idzie o przyszłość. Dostosowanie budżetu UE 
do strategii „Europa 2020” będzie przebiegało stopniowo nie 
tylko ze względu na potrzebę zmiany kształtu głównych 
dziedzin polityki z uwzględnieniem nowych celów, lecz także 
dlatego, że cele te najprawdopodobniej będą się zmieniać. W 
jaki sposób będzie można uwzględnić wnioski płynące ze 
śródokresowego przeglądu strategii „UE 2020” w latach 
2015/2016? Wyłącznie dzięki zapewnieniu odpowiedniej 
elastyczności.
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ZAŁĄCZNIK
WYBRANE DOKUMENTY INSTYTUCJI I ORGANÓW UE ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ 

„UE 2020”

Niniejszy załącznik zawiera, jako ilustrację niniejszego dokumentu roboczego, fragmenty 
rezolucji przyjętych ostatnio przez Parlament Europejski, konkluzje Rady Europejskiej oraz 
opinie Komitetu Regionów, a także Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące implikacji strategii „UE 2020” dla wieloletnich ram finansowych po roku 2013. 
Teksty pogrupowano według czterech głównych kwestii horyzontalnych. Analizie poddano 
następujące dokumenty:

Komunikat Komisji pt. „Przegląd budżetu UE” (COM(2010) 700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19 października 2010 
r.

Komunikat Komisji pt. „Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający 
się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020” 
(COM(2010) 553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 października 2010 
r.

Konkluzje Rady Europejskiej (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17 czerwca 2010 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE 2020 (PE5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//PL

16 czerwca 2010 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowej polityki w 
zakresie innowacji w zmieniającym się świecie UE 2020 (PE4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//PL

15 czerwca 2010 r.

Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie większego zaangażowania władz 
lokalnych i regionalnych w strategię „Europa 2020” (KR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 czerwca 2010 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej agendy cyfrowej dla 
Europy: 2015.eu (PE3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//PL

25 maja 2010 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu polityki spójności 
w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020” (PE2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//PL

20 maja 2010 r.

Konkluzje Rady Europejskiej (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25/26 marca 2010 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE 2020 (PE1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//PL

10 marca 2010 r.

Komunikat Komisji pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 
(COM(2010) 2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3 marca 2010 r.
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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
strategii lizbońskiej po 2010 r. (EKES)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 listopada 2009 r.
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DOSTOSOWANIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH PO ROKU 2013 DO 
STRATEGII „UE 2020”

Kwestie ogólne
„Komisja zaproponuje następujące działania mające na celu opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań finansowania, służących osiągnięciu celów strategii Europa 2020: pełne 
wykorzystanie możliwości zwiększenia efektywności i skuteczności obecnego budżetu UE 
poprzez zdecydowane ustalanie priorytetów i lepsze dopasowanie wydatków UE do celów 
strategii Europa 2020, aby zaradzić obecnemu rozdrobnieniu instrumentów finansowych UE
(np. B+R i innowacje, inwestycje w kluczową infrastrukturę, w transgraniczne sieci 
energetyczne i transportowe oraz technologie niskoemisyjne) (…)”. (COM1)

„Dziś przyjmujemy strategię »Europa 2020«, naszą nową strategię na rzecz zatrudnienia i 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Stanowi ona spójne ramy, które umożliwią Unii wykorzystanie wszystkich jej instrumentów i 
polityk, a państwom członkowskim – sprawniejsze podejmowanie skoordynowanych działań. 
Będzie ona wspierać skuteczne przeprowadzanie reform strukturalnych. Obecnie należy 
skoncentrować się na realizacji strategii; będziemy ten proces prowadzić i monitorować. W 
najbliższych miesiącach poprowadzimy dalsze dyskusje nad możliwością wykorzystywania 
konkretnych polityk, tak by uwolnić potencjał wzrostu UE, począwszy od polityk w zakresie 
innowacji i energii”. (EC2)

Ust. 5 lit. g) „Wszystkie wspólne polityki, w tym wspólna polityka rolna i polityka spójności, 
będą musiały wspierać strategię. Zrównoważony, wydajny i konkurencyjny sektor rolny 
wniesie znaczny wkład w nową strategię i pozwoli uwzględnić wzrost gospodarczy i potencjał 
zatrudnienia na obszarach wiejskich przy zapewnieniu uczciwej konkurencji. Rada 
Europejska podkreśla znaczenie promowania spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, jak również rozwijania infrastruktury, aby przyczynić się do powodzenia nowej 
strategii”. (EC1)

„25. uznaje, że budżet UE musi odgrywać główną rolę w osiąganiu celów strategii »UE 
2020« (…)”. (PE2)

„33. uważa, że obecny budżet niewystarczająco odzwierciedla potrzeby finansowe związane z 
podjęciem wyzwań XXI wieku; wzywa Komisję do przedstawienia ambitnego wniosku, aby 
sprawić, że strategia UE 2020 odniesie sukces”. (PE1)

„3.9.1 Reforma budżetu UE z uwzględnieniem strategii lizbońskiej: Ogólnie rzecz biorąc, 
trzeba ponownie określić priorytety finansowania poszczególnych obszarów polityki zgodnie 
z założeniami strategii lizbońskiej i przesunąć je na korzyść takich dziedzin jak badania 
naukowe i konkurencyjność, środowisko i klimat, inwestycje w zrównoważone wykorzystanie 
energii, efektywne nakłady publiczne na rzecz gospodarki danego obszaru, aktywna polityka 
w zakresie rynku pracy, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, spójność społeczna, 
zapobieganie ubóstwu oraz tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości. W przyszłych 
ramach finansowych na lata 2014–2020 należy uwzględnić również dyskusję na temat 
reformy budżetu UE prowadzoną pod kątem strategii lizbońskiej. Skuteczna realizacja 
europejskich celów wymaga także, by w dyskusji na temat finansowania polityki strukturalnej 
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i polityki spójności po 2013 r. mieć na uwadze wzmocnienie wymiaru regionalnego”. (EKES)

Wspólna polityka rolna
„9. wyraża rozczarowanie faktem, że w pierwotnych wnioskach dotyczących strategii UE 
2020 nie wspomniano o sektorze rolnictwa, mimo że może ono aktywnie przyczynić się do 
podniesienia głównych przyszłych wyzwań; jest przekonany, że przy odpowiednich ramach 
polityki i wystarczających zasobach budżetowych rolnictwo i leśnictwo mogą odegrać ważną 
rolę w ogólnej strategii europejskiej, której celem jest zapewnienie odbudowy gospodarczej 
i realizacja celów klimatycznych, a jednocześnie wkład w bezpieczeństwo w zakresie żywności 
na szczeblu UE i światowym, wzrost i tworzenie miejsc pracy”. (PE1)

„63. wskazuje, że w ramach strategii UE 2020 należy uwzględnić reformę WPR do 2013 r. 
oraz zrównoważoną strategię na rzecz leśnictwa; jest przekonany, że przy odpowiednich 
ramach polityki i wystarczających zasobach budżetowych rolnictwo i leśnictwo mogą odegrać 
ważną rolę w ogólnej strategii europejskiej, której celem jest zapewnienie odbudowy 
gospodarczej, przyczyniając się jednocześnie do bezpieczeństwa w zakresie żywności na 
szczeblu UE i światowym, zachowując ukształtowanie terenów wiejskich, które odpowiadają 
90% terytorium UE, gwarantując korzyści środowiskowe i zapewniając znaczący wkład 
w poszukiwanie alternatywnych źródeł energii”. (PE5)

Polityka spójności
„Bardzo ważnym elementem strategii Europa 2020 będzie nadal kwestia spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tak aby wykorzystać całą energię i potencjał i 
skierować je na realizację priorytetów strategii. Polityka spójności i jej fundusze strukturalne 
są ważne same w sobie, ale oprócz tego są to również istotne mechanizmy umożliwiające 
osiągnięcie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
w państwach członkowskich i na poziomie regionalnym”. (COM1)

„25. (…) jest zdania, że polityka spójności, ze względu na jej nacisk na strategię, jej silną i 
wiążącą warunkowość, dostosowane interwencje oraz monitorowanie i pomoc techniczną, 
jest skutecznym i efektywnym mechanizmem służącym realizacji strategii »UE 2020«”. (PE2)

„28. podkreśla, że zdecydowana i dobrze finansowana polityka spójności, obejmująca 
wszystkie regiony europejskie, winna być kluczowym elementem strategii »UE 2020«; uważa, 
że polityka ta, wraz z jej podejściem horyzontalnym, jest warunkiem wstępnym osiągnięcia 
celów strategii »UE 2020«, jak również osiągnięcia społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności w UE; odrzuca wszelkie próby ponownej nacjonalizacji polityki spójności i zwraca 
się o pełne wsparcie wymiaru regionalnego w przeglądzie budżetu UE”. (PE2)

„30. podkreśla, że polityka spójności nie jest podrzędna w stosunku do strategii »UE 2020«; 
podkreśla, że chociaż priorytety polityki spójności powinny zostać uzgodnione z celami 
strategii »UE 2020«, należy dopuścić wystarczającą elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze i najbardziej potrzebujące regiony z myślą o pokonaniu ich 
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trudności społeczno-gospodarczych, przeszkód naturalnych i ograniczeniu rozbieżności”.
(PE2)

„37. uważa jednak, że Unia powinna kontynuować stosowanie Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych jako głównych mechanizmów finansowania, ponieważ mają one ugruntowane i 
operacyjne metody realizacji; jest zdania, że tworzenie nowych odrębnych funduszy 
tematycznych służących realizacji celów strategii »UE 2020« jest zbędne, i uważa, że cele te 
należy w zamian za to włączyć do polityki spójności i rozwoju wsi”. (PE2)

„2. Podkreśla, że polityka spójności, oparta na podejściu zdecentralizowanym i na systemie 
wielopoziomowego zarządzania, jest jedyną polityką Unii Europejskiej, która umożliwia 
stworzenie powiązania między celami strategii »Europa 2020« i nowymi wyzwaniami a 
władzami lokalnymi i regionalnymi, lecz potrzebuje stosownego finansowania. Dlatego 
głównymi celami tej polityki nadal powinny być: trwały wzrost gospodarczy, włączenie 
społeczne, zatrudnienie, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz jakość i wydajność 
świadczenia usług publicznych”. (KR)

Wymiar zewnętrzny
Ust. lit. 5 h) „Strategia będzie miała silny wymiar zewnętrzny, aby zagwarantować, że 
instrumenty i polityki UE będą wykorzystywane w celu promowania na arenie światowej 
naszych interesów i poglądów, dzięki udziałowi w otwartych i sprawiedliwych rynkach na 
całym świecie”. (EC2)

„64. podkreśla, że zewnętrznym aspektom strategii UE 2020 należy poświęcić więcej uwagi; 
wzywa Komisję do szerszego i bardziej wszechstronnego podejścia w działaniach 
zewnętrznych zgodnie z unijną koncepcją spójności politycznej na rzecz rozwoju; wzywa 
Komisję, aby wykorzystywała swoją strategię handlową dla UE 2020 do propagowania 
podstawowych wartości Unii, takich jak upowszechnianie praw człowieka, demokracji, 
rządów prawa i podstawowych wolności oraz ochrony środowiska naturalnego”. (PE5)

WYZNACZENIE PRIORYTETÓW

„41. uważa, że UE powinna zająć się istotnymi projektami gospodarczymi, takimi jak 
prawdziwie europejska sieć energetyczna, sfinalizowanie projektu Galileo i powszechne 
stosowanie technologii przyjaznej dla środowiska, łącznie z systematyczną odbudową 
zasobów lokalowych UE, e-zdrowiem oraz staraniami na rzecz poprawy i modernizacji 
infrastruktury TIK”. (PE1)

„21. wzywa do bardziej zdecydowanego europejskiego podejścia do finansowania innowacji 
oraz zapobiegania obecnej fragmentacji i krótkowzroczności; jest zdania, że niezbędnym 
warunkiem rozwoju innowacji jest zapewnienie wystarczających środków finansowych, 
dlatego też należy znacznie zwiększyć budżet UE przeznaczony na innowacje; domaga się, by 
uwzględnić to podczas zbliżającego się przeglądu obecnych ram finansowych oraz podczas 
planowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020 (…)”. (PE4)

„26. podkreśla, że Europa powinna być w czołówce rozwoju technologii internetowych oraz 
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niskoemisyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych; proponuje 
podwojenie budżetu UE na badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w ramach następnej perspektywy finansowej”. (PE4)

„50. (…) proponuje podwojenie w następnej perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad TIK oraz czterokrotne zwiększenie budżetu na zastosowania 
TIK”. (PE3)

„19. podkreśla, że duże projekty badawczo-rozwojowe, kluczowe inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną oraz nowe właściwości UE w polityce przestrzeni kosmicznej i polityce 
innowacyjności wymagają solidnego, wiarygodnego i trwałego wsparcia finansowego ze 
strony UE, aby możliwe było zrealizowanie kluczowych celów Unii na 2020 r.”. (PE5)

„29. (…) domaga się, by Komisja zwiększyła w budżecie Wspólnoty całkowitą wartość 
środków przeznaczonych na badania naukowe i innowacje”. (PE5)

„50. odnotowuje, że w odpowiedzi na wyzywania związane ze zmianą klimatu do 2020 r. i po 
tej dacie niezbędne będą znaczne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym inwestycje 
w unowocześnienie europejskich sieci energetycznych, prawdziwie europejską supersieć 
energetyczną, zielone korytarze, wzajemne połączenia, zakończenie projektu Galileo, zieloną 
technologię, e-zdrowie, program transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz wolny 
i równy dostęp do TIK i łączy szerokopasmowych”. (PE5)

„55. ponawia apel o zapewnienie odpowiednich środków finansowych na wspieranie 
czystych, zrównoważonych i wydajnych niskoemisyjnych technologii energetycznych, 
w łącznej wysokości co najmniej 2 mld EUR rocznie z budżetu UE, niezależnie od 7. PR i CIP, 
począwszy od 2010 r. (…)”. (PE5)

„49. (…) wzywa dlatego Komisję i państwa członkowskie do umieszczenia wydajności 
energetycznej na czele agendy UE, w tym jej budżetu”. (PE5)

„51. zwraca uwagę, że Unia musi wydajniej inwestować w istniejącą infrastrukturę 
transportową, taką jak TEN-T, aby pobudzać tworzenie miejsc pracy, zwiększać spójność 
społeczną i terytorialną oraz tworzyć trwały i współdziałający system transportu; apeluje o 
wzajemną zależność między rodzajami transportu i inteligentnym korzystaniem z logistyki, 
ponieważ »dekarbonizacja« sektora transportu i zapewnienie jego trwałości będzie wymagać 
innowacji, nowych technologii i środków finansowych”. (PE5)

„34. podkreśla, że Parlament określił kwestie związane z młodzieżą jako priorytet budżetu na 
rok 2011 i wyraźnie przedstawił zamiar udzielenia dalszego wsparcia finansowego wszystkim 
głównym programom realizowanym w tej dziedzinie”. (PE5)

KOMPLEMENTARNOŚĆ WOBEC BUDŻETÓW KRAJOWYCH

„19. uważa, że państwa członkowskie powinny wskazać, w jaki sposób wykorzystały fundusze 
UE na realizację różnych celów UE 2020 (…)”. (PE1)
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„55. (…) w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego ustanowienia 
harmonogramu dotyczącego zobowiązań w zakresie finansowania, w celu zapewnienia, że 
środki na różne inicjatywy planu EPSTE i inicjatywy uzupełniające zaczną napływać 
począwszy od 2010 r.”. (PE5)

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

„Również wieloletnie ramy finansowe UE będą musiały odzwierciedlać priorytety 
długofalowego rozwoju. Komisja zamierza włączyć te priorytety (po tym jak zostaną 
zatwierdzone) do swoich wniosków legislacyjnych dotyczących następnych wieloletnich ram 
finansowych, które przedstawi w przyszłym roku. Dyskusja powinna dotyczyć nie tylko 
wysokości finansowania, ale również kształtu różnych instrumentów (takich jak fundusze 
strukturalne, fundusze dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ramowy program 
badawczy oraz program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)), który 
umożliwi osiągnięcie celów strategii Europa 2020 i zapewni maksymalne oddziaływanie, 
skuteczność i wartość dodaną UE. Ważne będzie znalezienie sposobów na zwiększenie 
oddziaływania budżetu UE – mimo że niewielki, może on jednak działać jak silny katalizator 
pod warunkiem prawidłowego przeznaczenia środków”. (COM1)

„19. uważa, że (…) finansowanie z UE powinno być uwarunkowane wynikami i zgodnością z 
celami strategii UE 2020”. (PE1)

„6. krytykuje brak ogólnej oceny wpływu wydatków w ramach polityki spójności na rozwój 
regionalny; wzywa Komisję do dokonania oceny terytorialnego wpływu środków 
przeznaczonych w ramach funduszy strukturalnych na strategię lizbońską oraz oceny, czy 
system ten faktycznie przyczynia się do zrównoważonego i spójnego rozwoju regionalnego”.
(PE2)

„32. jest zdania, że w odniesieniu do narzędzi finansowych dostosowanych do potrzeb MŚP 
należy określić konkretne cele, tak aby zagwarantować cyfrową interoperacyjność 
i dostępność, a także że cele te powinny wyraźnie obejmować cele UE dotyczące innowacji 
ekologicznych”. (PE5)

„40. podkreśla znaczenie zapewnienia minimalnego przydziału środków dla MŚP w 
otwartych zaproszeniach do składania wniosków publikowanych w ramach inicjatyw na rzecz 
badań i innowacji, realizując to samo zobowiązanie przyjęte dla siódmego programu 
ramowego (15% zasobów w programie na rzecz współpracy)”. (PE4)

„46. uważa, że zasady przyznawania środków z funduszy strukturalnych UE powinny zostać 
dostosowane, aby uwzględnić potrzebę wspierania innowacji, która prowadzi do zmniejszenia 
kosztów i poprawy wykorzystania zasobów”. (PE5)

„30. podkreśla znaczenie uproszczenia systemu finansowania badań naukowych i rozwoju 
oraz zmniejszenia biurokracji, tak aby przedsiębiorstwa oparte na wiedzy mogły maksymalnie 
zwiększyć swoją wydajność i aby wspierano stwarzanie nowych szans na zatrudnienie”. (PE5)

„44. jest zdania, że silniejszemu wspieraniu innowacji musi zawsze towarzyszyć zmniejszenie 
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obciążenia biurokratycznego wnioskodawców; wzywa Komisję do zlikwidowania tej 
biurokracji poprzez przekształcenie procesów programu ramowego i stworzenie platformy dla 
użytkowników”. (PE4)


