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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne zawarte w dniu 27 czerwca w 

sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020; podkreśla, że w celu szybkiego 

i skutecznego rozpoczęcia realizacji nowej polityki spójności należy przede wszystkim 

doprowadzić do jak najwcześniejszego zakończenia negocjacji dotyczących pakietu 

legislacyjnego, umów o partnerstwie i programów operacyjnych; podkreśla, że jeżeli 

chodzi o budżet, każde opóźnienie będzie skutkowało kumulacją wniosków o dokonanie 

płatności na koniec okresu; 

2. przypomina, że dwie trzecie sumy niezaspokojonych zobowiązań (RAL – z jęz. franc.: 

reste à liquider) nagromadzonych pod koniec wieloletnich ram finansowych na lata 2007–

20131 odnoszą się do polityki spójności; podkreśla konieczność znalezienia trwałego 

rozwiązania umożliwiającego zmniejszenia ryzyka związanego z zablokowaniem 

realizacji programów unijnych z powodu braku płatności; zwraca uwagę na fakt, że 

chociaż zasada N+3 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia realizacji projektów 

wspieranych ze środków przeznaczonych na politykę spójności, będzie wywierała ona 

wpływ na kumulację niezaspokojonych zobowiązań w nadchodzących latach, szczególnie 

w przypadku opóźnień w rozpoczynaniu nowych programów; 

3. uważa, że zasada wielopoziomowego sprawowania rządów jest niezbędna do skutecznej 

realizacji nowej polityki spójności; w ten sposób pragnie podkreślić, że samorządy 

lokalne i regionalne powinny zostać, w ramach swoich właściwych kompetencji, w pełni 

włączone do fazy przygotowania programów i umów oraz do fazy ich realizacji i oceny; 

podkreśla znaczenie odpowiedniego przepływu informacji i pomocy technicznej dla tych 

samorządów w celu ułatwienia i optymalizacji ich udziału na wszystkich etapach tego 

procesu; 

4. podkreśla fakt, że uzyskanie synergii między budżetem Unii a budżetami państw 

członkowskich oraz samorządów regionalnych i lokalnych jest niezbędne do zwiększenia 

skuteczności unijnych inwestycji publicznych; ponawia skierowany do Komisji wniosek 

o wskazanie sposobów zwiększenia roli budżetu unijnego w tej dziedzinie; 

5. ponownie podkreśla, że w celu zmaksymalizowania skutków pomocy UE decydujące 

znaczenie ma zintegrowane podejście obejmujące koordynację różnych dostępnych źródeł 

finansowania, a także spójność istniejących strategii politycznych i regulacji, aby 

przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom konsolidacji fiskalnej; 

6. przypomina swoje stanowisko w kwestii znaczenia obowiązkowego przeglądu 

i wynikającej z niego zmiany kolejnych wieloletnich ram finansowych do końca 2016 r., 

co umożliwi przyszłej Komisji i Parlamentowi ponowną ocenę priorytetów politycznych 

                                                 
1

 Jeżeli budżet korygujący nr 2/2013 zostanie przyjęty w łącznej wysokości 11,2 mld EUR, całkowity szacunkowy poziom 

niezaspokojonych zobowiązań może wynieść 224 mln EUR do końca 2013 r., przy czym pierwotne szacunki Komisji przewidywały kwotę 

w wysokości 180 mld EUR niezaspokojonych zobowiązań na koniec 2013 r. 
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UE, jak również, w razie potrzeby, dostosowanie wieloletnich ram finansowych do 

nowych wyzwań oraz uwzględnienie najnowszych prognoz makroekonomicznych; 

7. z zadowoleniem odnotowuje pozytywne działania podjęte w celu uproszczenia 

i zwiększenia przejrzystości zarządzania funduszami unijnymi; podkreśla, że prostsze 

procedury mogłyby doprowadzić do zmniejszenia nieprawidłowości, a zatem do lepszego 

wykorzystania funduszy europejskich; podkreśla konieczność zastosowania 

ambitniejszego podejścia na szczeblu Komisji i państw członkowskich w celu 

uproszczenia dostępu do procedur pozyskiwania funduszy oraz zasad dotyczących rynków 

publicznych i mechanizmów kontrolnych, jak również w celu dostarczenia jasnych i 

dostępnych informacji na temat beneficjentów funduszy i możliwości finansowania. 
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